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В УКРАЇНСЬКІЇ! БУДІВЛІ 
УНС У Ж Е НЕ ВИСТАЧАЄ 

МІСЦЯ ДЛЯ ВСІХ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ, МІСТО 

ІІЛЯНУЄ ДВІ НОВІ 
БУДІВЛІ 

"""^""'Джерзі Сеті. — Майже по-
00 ГОЛОВНИЙ вихід - біржевих 

підприємств з Ню Иорку до 
Ню Джерзі вже спричинив 
брак бюрових приміщень в 
Джерзі Ситі і міське управ-
ління планує побудувати 
один або н два будинки в 
околиці Української Будівлі 
УНСоюзу, — повідомив що-
денник ,Джерзі Джорнал" 

. у виданні із середи, 31 гру-
дня 1975. Ніл Піро, голова 
Агенції Міського Розвитку 
в Джерзі Ситі, сказав, що 
розмови з будівельними під-
присметвамн вже ведуться і 
що до двох-трьох місяців бу-
де проголошений офіційний 
комунікат в справі побудови 

, нових приміщень. Альберт 
., Гав, голова Економічного 

плянуваяня в Джерзі Ситі, 
f заявив, що нова будівля мо-

же бути готова до вжитку 
найпізніше до двох років. 

В дальшому щоденник по-
? відомляє, що згідно з твер-

дженням головного предсід-
1 ниа УНСОюзу Йосипа Лисо-

гора в Українській Будівлі 
залишився заледве один по-
верх і частина другого з усіх 
12, призначених до винайму. 
Одначе переговори в справі 
винайму навіть і тих npmri– 
щень вже ведуться, згідно з 
заявою И. Лисогора. Чотири 
нюйоркські біржові фірми 
вже підписали умови, а п'я-

.-та виявила намір перенести-
- ся до Української Будівлі у 
'веде гіертрактацй з УНСою-
зом в цій справі, повідомляє 
,Джерзі Джорнал" відклн-
куючися на И. Лисогора. 

Ще минулого тижня А. 
Гав подав до відома, що фір-

Українська Будівля УНС 

ма Ротшільд і компанія пе-
реноситься до будинку під 
числом 15 Бксчейндж Плейс, 
а підприємство Колоніял Се-
кюрітіс до будівлі ПІД ЧНС-
лом 1 Ексчейндж Плейс, 
що є в безпосередньому су-
сідстві з Українською Будів-
лею. Головною причиною 
перенесення біржевих ПІД-
приемств з Ню Иорку до 
Джерзі Ситі — це НОВІ ПО-
даткя, наложені управлін-
ням Ню Иорку на nepenpo– 
даж вартісних паперів з ува-
ги на фінансову кризу. Бли-
зьке сусідство цього району 
Джерзі Ситі з біржевою цен-
тралею на Волл Стріт в Ню 
Иорку — 5 хвилин їзди під-
земкою — є „головним фа-
ктором" в перенесенні бір-
жевих фірм в цю' околицю 
Джерзі Ситі, заявив И. Лн-
согір і міські урядовці, ЗГІД-
но із повідомленням ,Джер-
зі Джорнал". 

200-річчя ЗСА започатковано 
перенесенням „Дзвона 

Свободи" до нових приміщень 
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Філядельфія. — Новий 
1976-ий рік, тобто двосотий 
рік Незалежностн ЗСА, фор-
мально розпочато перене-
сенням „Дзвона Свободи" із 
„ Індепенденс Голл ” до ве-
ликого нового павільйону, 
який находиться на „Площі! 
Незалежностн", щоб дати 
змогу більшій кількости о -
сіб оглядати цей дзвін під 
час ювілейного року. Цере-
монія відбулася о півночі з 
31-го грудня 1975 на 1-го 
січня 1976 і в ній взяло у -
часть коло 30,000 о с і б . 
„Дзвін Свободи", який в а -
жнть 2,080 фунтів, перевезе-
но до нового приміщення на 
возі, а раніше пороблено всі 
можливі заходи, щоб запо-
бігти побільшенню вже і так 
великої тріщини. Під час пе-
ревозу випускали штучні 
вогні, а учасники походу 
несли в руках запалені свіч-

ки, хоча тоді падав зливний 
дощ. Передбачують, що про-
тягом 1976-го року коло 20 
мільйонів відвідувачів огля-
датнмуть , Дзвін Свободи" в 
новому, просторому павіль -
йоні. 

Як відомо, „Дзвін Свобо-
ди" дзвонив 8-го липня 1776 
року під час першого пуб -
лічного відчитаная Декля -
рації Незалежностн. У 1835-
му році в дзвоні появилася 
мала тріщина, коли ним 
дзвонили на похороні Джо-
на Маршала, визначного 
члена Найвищого Суду ЗСА. 
Тріщина значно побільши-
лася в 1846-му році під час 
відзначування дня уродин 
першого президента ЗСА 
Д ж о р д ж а Вашінгтона. 
Дзвін перебував у „Інделе-
денс Голл" протягом 223 ро-
ків і вважається одним з 
найважливіших амернкаясь-
ких історичних скарбів. 

Проф. Яр. Рудницькнй відбув 
науково-організацїйиу 
подорож, по Австралії 

Сідней (КУА). В днях 7-
28 грудня 1975 р. перебував 
у Австралії, на запрошення 
Фундації Українських Сту-
дій — ФУСА, проф. д-р Яро-
слав Рудннцький із Вінніпе-
гу, Канада. Крім зустрічей 
із українськими громадами 
в Квінслянді, Новій ПІВДЄН-
ній Валії, Вікторії й Півден-
ній Австралії він відвідав 
університети в Бр'ізбані, Сід-
неї, Канберрі, Мельбурні й 
Аделяїді та провів перегово-
ри з адміністрацією й про-
фесорамн в справі введення 
студій українознавства в 
університетську програму в 
Австралії. 

В загальному академічні 
кола прихильно віднеслися 
до ідеї оснування в Австра-
лії катедри Українознавства 
при одному з тутешніх уні-
верситетів з основними пред-
метами — українською мо-
вою, літературою й цивілі-
зацією, під умовою, що Фун-

дація Українських Студій в 
Австралії забезпечить опла-
ту відповідно кваліфікова-
них викладачів. Разом із 
проф. Яр. Рудницьким прнї-
хав з Канади до Австралії 
магістрант Яр. Пінчук з 
Перту (ах. Австралія), що 
тепер закінчує студії украї-
нознавства в Манітобському 
університеті в Вінніпезі й 
намічений на працю при 
майбутній КУА. 

ЯЛИНКА 83 ВІДД. СУ А 

Ню Иорк. — В неділю, 
11-го січня ц.р. о год. 3.30 
по полудні 83-й Відділ СУА 
влаштовує тут в. авдиторії 
школи св. Юра різдвяну 
ялинку.. В -програмі п'єса 
Катрі Червоняк „Зимова 
пригода" під керівництвом 
Ірини Стецьків - Бехтолд. 
Багато несподіванок для ді-
тей. 

Гемпстед у ж е проголосив День 
Української Незалежностн 

Місто Гемпстед на Лонґ Айленді було першим, що 
офіціально проголосило в 1976-му році День Української 
Незалежностн 22-го січня. Згідно з офіціальним пресовим 
повідомленням міської управи, діючий зверхніш (cynep– 
вайзор) міста Фр'ансіс Т. Пюрселл вже 29-го грудня 1975 
Підписав відповідну проклямацію та вручив її українській 
делегації, що й видно на цій фотознімці, на якій стоять 
(зліва): голова місцевого Відділу УККА адв. Володимир 
Атляс, зверхник міста Франсіс Т. Пюрселл, українка Коні 
Шанайда, якій вручено проклямацію, та неназвані в пові-
домленні члени управи міста. 

Світова Федерація Лемків 
пропонує суддю І. С. Ґонаса 

на президента ЗСА 
Скрентон, Па. — Місцева 

газета „Скрентовіян" ще в 
листопаді м.р. подав вістку 
свого кореспондента Стена 
Луковского про те, що Сві-
това Федерація Лемків най-
менувала відомого нашого 
діяча - лемка, суддю Івана 
С. Ґонаса, кандидатом на 
президента ЗСА в найблнж-
чих^виборах. У повідомлений 
сказано.' и 
„Уродженець Олифаяту був 
найменований кандидатом 
на президента З'єднаних 
Стейтів. Ним є суддя Іван С. 
Ґонас, тепер у Савт Венд, 
Індіяна. Його найменувала 
кандидатом на цей найви-
щяй пост у світі Світова Фе-
дерація Лемків, організація 
людей слов'янського поход"-
ження. На останній конвен-
ції цієї організації в Ню Йор-
ку суддя Ґонас був обраний 
на правного дорадника. Цей 
кандидат на президента має 
захоплююче, цікаве і різно-
манітне минуле. Відбувши 
студії цивільної інженерії і 
права, він мас чотири дипло-
ми. Бувши хлопцем і юна-
ком, він працював в копаль-
нях вугілля і у фабриках. В 
судовій залі він служив по 
обндвох боках стола: як про-
куратор і як оборонець. Суд-
дя Ґонас займає багато пос-
тів. Він буз прокуратором 
і цивільним оборонцем, ствй-

Суддя Іван С. Ґонас 

товим депутатом і стейтовим 
сенатором, повітовим судде-
ю і суддею для малолітніх та 
головним суддею Апеляцій-
ного Суду Індіянн. В 1960-
му році він був кандидатом 
на віцепрезидента ЗСА. Був-
шн головним суддею Індія -
ни, його вважалось за кан-
дидата до Найвищого суду, 
але в тому часі, на жаль, не 
було опорожненого місця. 
Проте, вій займав найвищий 
пост в судівництві з-поміж 
осіб слов'янського роду. Він 
володіє сімома мовами та ва-
писав кілька книжок" jj^ 
сказано в повідомленні г а -
зети „Скрентовіян". 

Накрутили телефільм 
про український „Свят-Вечір п 

Торонто. — При ДОПОМОЗІ 
українських професіоналіс -
тів і бизнесменів, „Apr Me– 
моріял Фонд І. Менделюка", 
при фінансових та режисер-
ських зусиллях ЙОГО МОЛО-
дого талановитого сина Ю. 
Менделюка, в Канаді пощас-
тило накрутити коротко -
метражну кіно - картину 
п.з. „Ялинка", побудовану 
на основі оповідання М. Ко-
цюбинського в обробці сце-
нарія Ю. Менделюка. Карти-
на відображує українські 
різдвяні звичаї, головно зви-
чаї Свят - Вечора. В голов-
ній ролі виступає фільмовий 
актор М. Мазуркі - Мазурке-
вич, телевізійний актор М.' 
Зенон та інші. Про стиле-

ві костюми подбала 3 . Радь. 
Молодий талановитий пись-
менник Юрій Менделюк, по-
мимо браку відповідних за-
собів, відтворив на екрані у-
країнський Свят Вечір з йо-
го неперевершеними звичая-
ми і традицією. Крім згаДа-
них акторів, у фільмі висту-
пають ще акторка Керол Зо-
ров, 8г ролі дітей виконують 
Д. Абсен і Наталія Неліп, 
талановита українка з Оша-
ви. Картина озвучена співа-
ми і колядками Капелі Бав;-
дуристів. З оригіналу зроб-
лено вже негативи і пороб-
лено старання, щоб цю ко-
роткометражяу Z кіно-картн-
ну дістала телевізійна сітка 
в .Канаді та голівудська кор-
порація Волт Діснея. 

Австралія не визнає анексії 
трьох Балтійських держав 

Канберра, Австралія. — 
Теперішній прем'єр Австра-
лії Малнолм Фразер заявив 
пресовим і кореспондентам, 
що він задумує в коротці 
офІЦІЙНО ПОВІДОМИТИ С0ВСТ-
ський уряд, що Австралія 
ніколи не визнає анексії 
самостійних прибалтійських 
держав — Литви, Латвії і 
Естонії. Фразер, який в цій 
справі ще перед виборами 
консультувався з проводами 

еміграційних груп трьох зга-
даннх Країн, справу. „вевн-
знання" поставив був у свою 
Передвиборчу кампанію. По-
передній урядАвстралії, що 
його очолював Ґ а ф Вітлам, 
визнав був включення бал 
тійських держав у склад СС-
СР і ця справа викликала 
була свого часу протестні 
акції поселенців не тільки з 
Прибалтики, ллє з цілої Cxi– 
дньої Европн. 

ПЛЮЩ І РОДИНА ДІСТАЛИ ВІЗУ, МУСЯТЬ ВИЇХАТИ 
З СССР ДО 10-ГО СІЧНЯ 

СОВЄТІІ ЗНУЩАЮТЬСЯ НАД 
ТАТАРАМИ, ГЕН. 

ГРНГОРБНКО ЗНОВУ 
ПРОТЕСТУЄ 

Ню Иорк (Пресова Служ-
ба ЗП УГВР). - На Захід 
продісталися листн-звернен-
ня українця ген. Петра Гри-
горенка та інших в обороні 
ув'язненого провідника 
кримських татар — Муста-
фи Джемнлєва. М. Джеми-
лєв уже шостий місяць веде 
голодівку в Омській В'ЯЗНИ' 
ці, для протесту проти зфаб-
рикованого обвинувачення і 
проти репресування людини 
за переконання. В листі Пе-
тра і Зінаїди Григоренків з 
29 листопада 1975 року між 
іншим сказано: 

„Хто такий Мустафа Дже-
милєв? Він — людина тра-
гічної долі. Коли йому був 
один рік, його, разом з ро-
диною і з усіма кримськими 
татарами, обвинувачено у 
„зраді батьківщині". їх за-
брали. серед ночі з постелі, 
кинули в грузовик і депорту-
вали з Криму до Середньої 
А з і ї . . . Згодом, за участь в 
національному русі свого на-
роду, його звільнили з тре-
тього курсу, а опісля, прнй-
шов арешт і засуд „за унж-
кання військової служби" -
півтора року таборів. Три 
роки після звільнення, зно-
ву арешт, але вже за стан-
дартннм обвинуваченням -
„наклепи на'совєтський со^ 
діяльний і державний лад". 
За це його засудили на З 
роки таборів суворого режи-
му . . . Відбув він і той вирок. 
Неповний рік на волі знову 
арешт. Цього разу рік табо-

ру. Два дні перед закшчен-
ням вироку йому ще раз при 
шивають стандартне обвину-
вачення „наклепи . . . ” І зно-
ву тюрма, слідство, голодів-
ка. Власті зробили з Муста-
фи небезпечну людину, яку, 
за словами працівника уз-
бекського КҐБ, „треба вічно 
тримати в тюрмі, таборі, або 
спеціяльній психіятричній 
л ікарні . . . ” 

Чому 600,000 кримських 
татар позбавлені національ-
ної території — вони не тіль-
ки не мають самостійної дер-
жави, вони навіть позбавле-
ні автономії і права жити на 
землі своїх предків? Чому 
цей народ, за одне прагнен-
ня вернутися у Крим, тра-
тить таких людей як Муста-
фа Джемнлсв — золотий 
фонд нації". 

Серед інших документів с 
повідомлення про те, що в 
Симферополі 1975 року була 
засуджена татарка Мустафа-
сва Аджимилск на півтора 
року висилки з Криму. Там 
же надрукований лист до Ге-
нерального секретаря Курта 
Вальдгайма, що його підпи-
сали Андрей Сахаров, Петро 
Грнгоренко. Зінаїда Григо-
ренко, Решата Джемнлєва 
і Васфис Хайрова (сестра М. 
Джемйлева)',1 в ̂ ^ 6 ^ " вбни 
просять про-заходи в справі 
звільнення Джемнлєва і пу-
блічного перегляду його 
справи. На Захід також про-
дісталнея листи родини М. 
Джемнлєва в обороні голо-
дуючого в'язня. 

СССР заперечує порушування 
договору щодо обмеження 

атомової зброї 
Москва. — У середу, ЗІ”-го 

грудня 1975, офіційне COBCT– 
ське пресове агентство 
ТАСС заперечило закиди а-
мернканських політичних 
діячів, що Москва порушує 
Договори із 1972-го року що-
до обмеження офензивної і 
оборонної атомової зброї. 
ТАСС гостро натаврував 
сенатора Генрі Джексона, 
демократичного кандидата 
на пост президента, респуб-
ліканського сенатора Джей-
мса Баклі, колишнього се -
кретаря оборони Мелвина 
Лерда, адмірала Ельма Цум-
вальта, колишнього шефа 
операцій воєнної фльотн, та 
інших за те, що вони, мов -
ляв, „безпідставно" закида-
ють Совєтському Союзові по-
рушення договору з 1972-го 
року, яким ЗСА та СС -
СР зобов'язалися обмежити 
до 200 число оборонних ато-
нових ракет, як також були 
встановили на п'ять років 
обмеження щодо кількости 
офензивннх ракет. Совстсь -

ке пресове агентство твер-
дить, що Москва „строго до-
держусться цих договорів", 
а заяви американських кри-
тиків називає „пропагандо -
ю", яка нібито мас на меті 
підкопати довір'я до обіця-
нок совєтських урядових 
чинників. ТАСС також на -
тякнув, що не СССР, а 
ЗСА порушує договори що-
цо обмеження зброї і заявив, 
що Москва невинна, що до-
сі не підписано нового дого-
вору в тій справі. Західні ко-
ментатори зазначують, що 
генеральний секретар Лео -
нід Брежнєв дуже хотів, 
щоб новий договір був ПІД-
пясаний перед початком 25-
го конгресу комуністичної 
партії СССР, який мас від-
бутися в лютому Ц976-ГО ро-
ку. Тому, що наразі нема ви-
глядів, що договір буде ПІД-
писаний перед конгресом, 
коментатори думають, що 
совстські верховоди доручи-
ли своєму пресовому аґент-
ству звалити вину на Ваш-
інгтон. 

Новорічний „Ню Порк 
Тайме" подав за аґенством 
Ассосісйтед Пресе та під за-
головком: „УКРАЇНСЬКИЙ 
ДИСИДЕНТ ДГСТАВ ДОЗ-
ВІЛ НА ВИЇЗД1' таку віст-
ку: 

„Москва, 31 грудня (АП). 
— Дозвіл на виїзд був під-
писаний совстськими властн-
ми для дисидента укражсь-
кого математика Леоніда 
Плюща і його родини. Його 
дружина Татьяна сказала 
СЬОГОДНІ, що вони мусять ви- і 
їхати до 10-го січня. Пані 
Плющ сказала, що її чоло-
вік все ще перебуває ц псн-
хіятрнчному закладі в Дні-
пропетровську, де його дер-
жать від д:юх років. Вона 
сказала, що вона не знас, чи 
власті дозволять йому на-
самперед піти додому, чи 
прямо візьмуть його ДО ПОТЯ-
гу, як він і його родина ви-
їжджатимуть. Він був зааре-
штований в 1972-му році під 
закидом антисовстськоі агі-
тації. Апель для його звіль-
нення був проголошений 
міжнародною групою мати-
матиків і недавно була де-
монстрація в Парижі під час 
світового конгресу матнмати-

ЛеоНІД Н.ІІОІЦ 

ків" сказано в „Ню Порк 
Таймсі". 

Повідомлення агенства 
АСОСІЄЙтеД Пресе про ПІДПИ-
сання внїздної візи для Плю-
ща і його родини подали та-
кож інші американські газе" 
ти. 

Попереднього дня. в cepe– 
ду 31-го грудня, подібну ВІС-
тку подало з Москви аґенст-
во Ройтера і .ча ним деякі 
канадські газети, але в бю-
рах згаданого та інших 
аґенств в Ню Иорку цієї віст-
кн не потверджували. 

„Ль'Юманіте" осудяіус; 
еовєтеькі звірства 

Париж (М. P.). - „Ль Ю-
маніте", орган французької 
комуністичної партії, внсту-
пив гостро проти qoBOTCbKoi 
„Правда", а передусім проти 
переслідувань совстських 
громадян за їх політичні по-
гляди. Ця полеміка вказус 
на все збільшувану тенден-
цію західньоевропейських 
комуністів закріпити свою 
незалежність від Москви. 

Полеміка ,,Ль'Юманіте" з 
„Правдою" почалася з хвн-
линою, як французька теле-
візійна станція висвітлила 
документальний фільм, пе-
репачкованнй із Латвії, в 
якому виявлено жахливі від-
носини у совстських в'язнн-
цях і концентраційних табо-
рах. Совстські власті заяви-
ли, що цей фільм це ,,зфаб-
рикована фальшивка". 0д-
наче французьке комуніс-
тичне політбюро подали в 
„Ль'Юманіте" заяву, в якій 
стверджує, що фільм подав 

„страшний образ відносин 
по в'язницях і що деякі з 
в'язнів були політичні. Якщо 
покажеться, я овсе аї(лй 
покажеться, Що все те прав-
да; політбюро'мусітиме вис-
ловитн свою якнайбільш рі-
шу”чу догану". 

У відповідь „Правда" об-
винуватнла французьких ко-
муністів, закидаючи їм „но-
ву форму антисовіггнзму". 
„Ль'Юманіте" у відповідь за-
явнла, що „хоч французькі 
комуністи все були і с протн-
антнеопєтизму, однак не мо-
жуть виправдувати помилок, 
які були зроблені. Розправи 
проти совстських громадян 
за їх політичні погляди те-
пер більшають у СССР. 
Французька комуністична 
партія с за демократичним 
способом соціялізму. який 
годі заступити адміністра-
ційними засобами і penpe– 
ми", сказано в офіційно-
му органі французьких ко-
муністів. 

Еспанці демонструють 
з допомогою поліції 

Софія Ротару співає 
в новому фільмі 

Київ. — Відомий також 
українцям поза Совєтським 
Союзом піснею „Червона 
рута"" композитор Володн-
мир Івасюк написав музику 
до кольорового .фільму-кон-
церту „Пісня завжди з на-
ми", що його незабаром бу-
дуть оглядати телеглядачі в 
Україні. У фільмі- виступає 
відома співачка Софія Ро-
тару, як про це повідомляє 
київська газета „Культура і 
Життя", „орган Міністерства 
культури УССР та республі-
канського комітету проф-
спілки працівників культу-
ри м : „Телеглядачів... — ска-
зано в повідомленні, — че-
кас зустріч з Софією Рота-
ру... На фоні чарівних кар-
патських пейзажів прозву-
чать сучасні пісні російсь-
ких та українських компо-
знторів. Сценарно - монтаж-

Софія Ротару 

ний плян і постановка В. 
Стороженка, оператор О. Бу-
зилевич, композитор В. Іва-
сюк, студія „Укртелефільм". 

Мадрід, Еспанія. — В на-
вечеря Нового Року, тобто в 
середу, 31-го грудня 1975 p., 
відбулась нечувана д^сі в 
Еспанії політична демонс-
трація в обороні політичних 
в'язнів, яку зорганізував 
священик Люїз Марія Kcipi– 
нахс, відомий оборонець 
людських прав, який за свою 
діяльність був кількакратно 
арештований і який закінчив 
недавно вже шосту з черги 
голодівку від 1969 р. Демон-
страція, у якій взяло участь 
біля 500 осіб, відбулася біля 
центральної тюрми в Бар-
сельоні і нормально такі вн-
ступн лівих кінчалися ко-
лись численними арештами і 
судовими розправами. Тим 
разом скріплені частини по-
ліції допомагали демонс-
трантам провести їхню мані-
фестацію мирно, стримували 
вуличний рух і скеровували 
в інші напрямки пішоходів, 
щоб дати змогу демонстран-
там обходити кругом тюрми 
без перешкод. 

Другий подібний випадок, 
який свідчить про поступові 
зміни в Еспанії, мав місце в 
місцевості Герніца, де біля 
2.000 басків зібрались, щоб 
вибрати Д є м о кратичну 
Асамблею і домагатися прн-
верненяя автономії для бас-. 
ків. Поліція не інтервеніюва-
ла І маніфестація закінчи-
лась мирно. Подібні випадки 
преса віднотувала також в 
Катал ьонії. Ці події знайшли 
широкий відгук в пресі і до 
них зайняли становище та-

1 кож урядові ЧИННИКИ. МІНІС-
тер внутрішніх справ Ману-
ель Фраґа Ірібарне заявив 
того самого дня, в якому від-
булась демонстрація, що 
уряд розглядає тепер закон, 
на підставі якого кожниГ: 
громадянин мав би право ви-
словлювати вільно свою опі-
нію. Прем'єр - міністер Кар-і 
льос Аріяс Наварро мас ви-
ступнгн в цій справі вкорот-
ці по радіо і телебаченні. 
Преса відмічус, що політич-
ні і економічні реформи в 
ЕспаніГ хоч приходять по-
вільно, але за це без крово-
пролиття і більших сутичок 
з поліцією. 

РІЗДВЯНА 
ПРОГРАМА 

В МЕИПЛВУДІ 
Мейплвуд, Н. Дж. - Цер-

ковне Управління українсь-
кої православної церкви св. 
Вознесіння (о. Іван Наконе-
чний - настоятель, Віктор 
Кирейко — голова Управи) 
інформує, що з нагоди Різд-
ва Христового будуть nepe– 
даватися в неділю, 4-го січ-
ня ц. р. о год. 8-й вечора з 
радіовисильні WSOU-FM 
89,5 і на Свят-Вечір, 6-го сі-
чня, о год. 9.30 вечором з ра-
діостаяції WHB1-FM 105,5 -
українські різдвяні nporpa– 
ми. Крім того, в п'ятницю, 
2-го січня, о год. 11.30 вечо-
ра, о. І. Наконечний і пані 
Раїса Волуйчик візьмуть 
участь в телевізійній nepe– 
дачі (канал 11) в дискусії 
про українське Різдво. 
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Воля не мас ціни 
Саме в тому часі, як увесь культурний світ та всі цн-

вілізовані народи з нагоди Нового Року виносили та прнй-
мали постанови збільшувати і закріплювати найбільшу 
цінність ЛЮДИНИ — її волю та пошанування її людських 
прав, із совстського дому неволі прийшла вістка про ціл-
ком протилежну постанову: ще більше закріпачити людн-
ну та ще більше підпорядкувати її диктатурі кремлівських 
верховодів при допомозі нових пашпортів. Основні інфор-
мації на цю тему були подані в двох попередніх виданнях 
„Свободи". Із змісту повідомлень виходить виразно і не-
двозначно, що головною метою нових пашпортів в затіс-
нення контролі антинародної шдяди і режиму над населен-
ням, створення ще одного засобу терору, плпгаи?ту і nepe– 
слідувань у відношенні до інакомислячих. До цього дода-
сться ще й глум, що все це проходить під знаком „най-
справедливішого в світі правопорядку соціалістичної дер-
жави". 

Проте, можна мати певність, що спротнву народу про-
гл того найжорстокішого в світі совстського безправства 
не припинять нові пашпорти, як не вбили і не прнпннн-, 
нили його вже безліч всіляких інших драконських захо-
дів. включно з штучними голодамн, масовими розстріла-
ми та іншими подібними актами народовбивства в доте-
перішній вже понад півстолітній історії того звироднілого 
режиму. Воля ж бо не мас ціни і це доказали в минулому 
та доказують сьогодні незчисленні жертви совстського ре-
жиму, що, — як колись Шевченко у царській московській 
неволі, — караються, мучаться, але не каються. 

Аби тільки ми, вихідці із совстського дому неволі, та 
наші нащадки у вільному світі, здавали собі з цього cnpa– 
ву та відповідно поступали. Ми ж бо можемо допомогти 
нашому поневоленому народові обстояти тут волю незрів-
няно легшим коштом, аніж його прнходиться платити на-
шнм землякам на рідній землі Це вже сьогодні потвер-
джена істина, мобілізація світової опінії в обороні в'язнів 
та проти порушування людських прав в Советському Союзі 
мас відповідний вплив на поступування советських сатра-
пів, бо з цісю опінісю в сьогоднішній ситуації вони мусять 
рахуватися. 

Мн маємо багато можливостей допомогти цій справі 
— нашою пожертвою на народні цілі та нашою участю у 
відповідних активностях. Пам'ятаймо, що воля не має 
ціни! 

Крайня пора 
Вибух бомби на нюйоркському летовищі Ля Гвардія 

минулого понеділка, в наслідок якого згинуло 11 невинних 
осіб, це ще один доказ, що всі країни світу мусять вклю-
читися в акцію, метою якої було б припинити такого ро-
ду терористичну діяльність, що протягом останніх кількох 
років трапляється все частіше. Жадні мотиви, навіть най-
більш патріотичні, не виправдають вбивства цілком не-
вннних і непричетних до справи людей, і тому всі держави, 
як також Організація Об'єднаних Націй, повинні включн-
тися в цю антитерорнстичну акцію. 

Самозрозуміло, що жадні заходи не зможуть запобіг-
ти всім терористичним вбивствам, бо в сьогоднішньому 
світі є надто багато різного роду фанатиків, як також умо-
вохворих осіб, для яких людське життя не мас жадної вар-
тости. Однак, спільна дія всіх країн світу може значне 
зменшити кількість таких терористичних вбивств. А цьо-
го можна досягнути кількома способами. Поперше, nepe– 
ловлені терористи повинні бути трактовані як звичайні 
вбивники і відповідно покарані. Гостра кара може відібрати 
охоту іншим посягати на життя невинних чоловіків, жінок 
і дітей. Подруге, держави повинні подбати про те, щоб по-
тенційні вбивники не мали такого легкого доступу до ви-
бухового матеріялу чи вогнепальної зброї, як мають сьо-
годні. 

Однак, може одним із найбільш ефективних заходів 
поборення тероризму було б, якщо б такі держави як Аль-
жнрія та інші перестали давати політичний азнль різно-
го роду вбивцям. Чи не ірочнічно, що того самого дня, ко-
ли на нюйоркському летовищі бомба вбила 11 осіб, аль-
жирський уряд звільнив 6-ох терористів, які прибули туди 
з Відня, де кілька днів раніше вдерлися на засідання Ор-
ганізації краін-експортерів нафти, холоднокровно вбили 
три особи та держали багатьох як закладннків. Так довго, 
як різкі потенційні вбивники знають, що існують країни, 
які дають їм азиль, а опісля звільнять безкарно, так довго 
різні терористи продовжуватимуть свою роботу. 

Людмила Мойсеева. 

у колоніальному ЯРМІ 
Газета ..Радянська Укра-

їна" з 12-го грудня цілкови-
то присвячена питанням 
господарських і фінансових 
плянів партії на 1976 рік та 
звітові за пройдений 1975 p., 
як це було обговорено на за-
сіданні Верховної Ради ССР, 
на „другій сесії дев'ятого 
скликання", 11-го грудня 19-
75-го року, у звітах-допові-
дях голови Ради Міністрів 
УССР і голови Держпляну 
республіки депутата П. Я. 
Розенка й ін. 

Якщо йдеться про „Дер-
жавний плян розвитку на-
родного господарства Укра-
інської РСР на 1976 рік", то 
він цілковито складений „з 
урахуванням пропозицій Мі-
ністерств, відомств УРСР і 
облвиконкомів, у повній від-
повідності з народногоспо-
дарським пляном країни на 
1976 рік, який схвалений 
грудневим (1975 р.) Плену-
мом ДК КПСС і затвердже-
ннй четвертою сесією Bep– 
ховної Ради СССР", і він на-
ставлений на ,десяту п'ятн-
річку, яка повинна стати 
п'ятирічкою ефективності! і 
якостн". 

Серед „соціяльних і еконо-
мічних завдань пляву на 19-
76 рік" окремо говорено про 
плини 1) промисловості!, 2) 
науково-технічного прогресу 
3) сільсько господарства, 3) 
транспорту і зв'язку, 4) ка-
пітального будівництва, 5) 
„підвищення матеріального 
і культурного рівня життя 
народу", - в усіх цих ділян-
казе депутат П. Я. Розенко 
сподівається в році 1976-му 
найбільших успіхів, а сама 
десята п'ятирічка, як уже 
сказано, стане п'ятирічкою 
„якостн і ефективностн". Все 
це у плянах, звичайно. 

Одначе, одна частина його 
доповіді торкалася заверше-
ної фази — це підсумки ви-
конання пляну за 1975 рік і 
над цим підсумком варто 
спинитися. Розенко відразу 
зазначує, що господарство 
УССР ,,є складовою, невід'-
емною частиною єдиного на-
тюдногосподарського комп-
лексу країни". Цю фразу 
варто поясняти, ідучи за ви-
ясненням іншого пляну 2 
роки тому, яке подав М. 
С-ий у „Свободі" ч. 131 з 
1973 року. Він писав: „Ін-
шими словами, с єдиний на-
родногосподарсь к и й комп-
плеко, у який большевиць-
кий режим включив Украї-
ну, передрішус, чи українці 
Матимуть потрібну кількість 
товарів і чн будуть забезпе-
чені відповідними умовами 
прожитку. Немає тут ніяко-
го значення, що на Україні 
є власні ресурси і можливо-
сті. їх можна внкористовува-
тн і розвивати тільки в вза-

У РОКОВИНИ РУХУ 
ДЕКАБРИСТІВ 

що були на початку ХІХ сто- З НАШИХ БУДНІВ 

во справилися з п'ятнріч-
ним пляном і видали на-
гора з початку п'ятирічки 
1,035 мільйонів тонн вугїл-
ля". Але Москві видно і цьо-
го мало, тож „Брежнєв внсо-
ко оцінив їх роботу і висло-
вив упевненість у тому, що 
шахтарі України успішно 
виконають взяте підвищене 
зобов'язання — видобути До 
кінця року не менше як ЗО 
мільйонів тонн вугілля ПО-
над п'ятирічний плян". 

Очевидно, згідно з тради-
ційною совєтською методою 
звітування, в статті багато 
наводиться показників всі-
ЛЯКОГО „ЗрОСТу" у ВІДСОТКО-
вому відношенні, щоб ніхто 
нічого не розумів, і ось зра-
зок із звіту: „обсяг промнс-
лового виробництва ( . . . ) 
збільшиться приблизно па 
7.3 процента при плині 7 
процентів. При цьому ви-
робннцтво групи „А" зросте 
на 7.7 процента і групи „В" 
— на 6.1 процента". (Що та-
ке „А" і що таке „Б", зви-
чайно, не пояснено). 

Наближаються до внко-
нання пляну, згідно а Розен-
ком, „виробництво готового 
прокату, мінеральних доб-
рив, продукції мапганобуду-
вання і металообробки, це-
менту та інших виробів". 
Так само немов бн (тут діє-
слово вжито в недоконаному 
способі — виконується) „вн-
конується завдання п'ятнріч-
ки . . . по 
виробництву зерна, м'яса, 
молока і яєць, по будшннцт-
ву і введенню в дію великих 
підприємств, виробничих П0-
тужностей і об'єктів, ПО СО-
ціяльно-культурному будів-
ництву". Взагалі „обсяг дегк 
жавних капітальних вкла-
день по всьому сільськогоспо 
дарському комплексу стано-
витнме більше як 2,1 мільяр-
да карбованців і збільшиться 
порівняно з 1974 роком на 
14,8 процента". І тут знову 
мн зустрілися з багатомов-
ним окресленням „весь сіль-
ськогосподар с ь к и й комп-
лекс", а це на простій люд-
ській мові означає те, що 
Україна не має можливості! 
розв'язувати господар с ь к і 
питання у власному засязі. 
Тому не багато допоможе 
обіцянка, що національний 
дохід УССР порівняно з по-
переднім роком „зросте май-
же на два мільярди карбо-
ванців і перевищить 67 міль-
ярдів карбованців", а „зага-
льна сума освоєних капіта-
льних вкладень за рахунок 
усіх джерел фінансування 
становитиме більш як 17 
мільярдів карбованців і на 
2,1 процента перевищить ка-
піталовкадення мину л о г о 
року". Деякого пояснення 
вимагає і окреслення „усі 

Париж (Coneciua). — У 
грудні 1825 р. та в січні р. 
1826 на яв вийшла ворожа 
до царського режиму opra– 
нізація, яка спробувала вве-
сти в імперії нові порядки 
революційним шляхом. Від 
дати першого виступу opra– 
нізації в грудні 1825 р. — 
названо учасників цього ру-
ху „декабристами". Члени 
революційних товариств, на-
званих пізніше декабриста-
ми, належали переважно до 
заможних аристократичних 
родин, деякі були княжого 
роду. Як офіцери російської 
армії, ці молоді люди побу-
вали після 1812 року в вій' 
ні з Наполеоном у Франції. 
Вони там побачили, що 
французи, яких нібито цар-
ська армія „визволяла", жи-
лн заможніше й вільніше 
від населення Росії, де „на 
всіх язиках все мовчало". 

Повернувшись у тюрму на-
родів, ці офіцери почали ду-
мати, як збутися деспотич-
ного режиму, котрий мов 
могильна плита душив жн-
ве життя в царській імперії. 
Планувалося поширити ідеї 
свободи і прихильність до 
реформ серед полків, якими 
командували революційно 
настроєні офіцери, і в слуш-
ний час зробити переворот 
силою війська. 

На біду, цар Олександер І 
умер 19 листопада 1825 р. 
в Таганрозі (Україна). Ця 

револю-
ційні організації, вони не 
були належно підготовані до 
одночасного рішучого висту-

'пу проти режиму В НОВІЙ СН-
туації. Тому виступ офіце-
рів і вояцтва на Сенатській 
площі в Петербурзі 14 груд-
ня 1925 р. не мав успіху: 
вірні режимові полки розі-
гналн гарматами демонст-
раятів. Повстання Черяігів-
ського полку біля Києва у 
Васильківському повіті в 
грудні - січні 1825-26 pp., 
хоч вояцтво хоробро било-
сг. проти вірного режимові 
війська, не мало шансів на 
перемогу над переважаючи-
ми силами нового царя Ми-

ч -смерть заскочила 
середньорічному 

А ЖЛ А ЬГУҐЩ?АЇЖЛЛШЛЛ м я e ^ - e ^ . - – - - - - - - - - f - - і 

гальносоюзному плянi^ від-г джерела фінансування", 

Картаюті. письменників 
конини ву 

Київ. — „Літературна Ук-
раїна" з 23-го грудня 1975 
року помістила коротке зві-
домлення про відбуті збори 
Чернівецької організації Спі-
лки Письменників України, 
на яких обговорювано pooo– 
ту літераторів в періоді між 
двома з'їздами. ,,У доповіді 
секретаря організації В. 
фольварочного та виступах 
відмічалося, що бюро opra– 
нізації спрямовувало творчі 
зусилля письменників Буко-
винн на висвітлення проб -
лем сьогодення, художнє 
відображення трудової repo– 
їкн нашої доби, невпинного 
духового зростання радянсь-
кнх людей", — говорить в 
„ЛУ" Ол. Масляний, який, 
ПРІ;ЄЧИСЛИНІЛИ п , "ИК; yeni– 
хи" н і аь. 

літераторів, стверджує, що 
„відзначуючи успіхи, учас-
ннки зборів не обминали й 
недоліків. Гостро мовилося 
про якість письменницького 
доробку, підкреслювалося, 
що буковинські автори ще 
не написали такого твору 
про „сьогодення", який був 
бн нарівні кращих надбань 
совстської літератури. Вка -
зувалось і на те, що буко -
винці не можуть похвалитн-
ся „широкими полотнами" з 
ЖИТТЯ робІТННКІВ І КОЛГОСП-
ників. На зборах, — каже 
далі Ол. Масляний, — ви -
словлювалися критичні зау-
важення на адресу облас-
них газет, які ще порівняно 
рідко публікують твори MO-
лодих авторів і нерегулярно 
дають „Літературні сторін -
кн". 

повідно до директив з Moc– 
кви, у віданні якої є увесь 
цей сгосподарськнй комп-
леко Совстського Союзу". 

Виходячи з такого імпер-
ського російського принци-
пу, ці пляни, — нема що дн-
вуватися, були успішно вн-
конані тільки у видобувній 
промисловості, тобто у тому, 
що можна вивезти геть з У" 
країни: „Значну трудову пе-
ремогу, — говориться у зві-
ті Розенка, — здобули шах-
тарі України, які достроко-

як знаємо з вісток із самої 
совстської преси, таке „фі-
нансування' 'дуже часто спа-
дає на плечі колгоспів та ін-
шнх сільських колективів, 
які тягнуться з останнього, 
щоб „здати державі" визна-
чене непосильним пляном їх-
нс добро, а тоді з мізерних 
лишків мусять ще й будува-
ти школу, лікарню чи клюб. 

Окрембго відзначення вя-
магас та частина доповіді 
Розенка, де він каже про мі-

(Закінчення на crop. 4-ІЙ) 

коли І. Учасників цього ру 
ху арештовано, п'ятьох за-
суджено на смерть і повіше-
но, багатьох заслано в Сибір 
на досмертне ув'язнення та 
інших на каторжні роботи. 
Хоч цей рух був задушений, 
однак вія не дав згаснути 
надії на свободу в царській 
імперії. Декабристів згаду-
нав Т. Шевченко з великою 
-прихильністю В СВОЇХ ПОЄЗІ-
ях та в „Дневнику". 

Паризький Інститут Сло-
в'янських Вивчень улашту-
вав Наукову нараду 13-го 
грудня 1975 р. на спомин 
про виступ „Декабристів", 
що стався тому 150 років. 
Паризький Інститут створе-
но для вивчення історії, 
культур, літератур і мов 
слов'янських народів. Укра-
їнський Вільний Університет 
у Мюнхені має постійний 
хауковий зв'язок з Паризь-
ким Інститутом. На Наукову 
Нараду, що відбулася в Ін-
етитуті 13-го грудня й за-
прошено д-ра Богдана Фе-
денка, викладача новітньої 
історії в Українському Віль-
BOMV^ Університеті, щоб він 
дав доповідь на тему: „Ук-
раїнськнй елймент між де-
кабристамн". 

Інші доповідачі з їх тема-
мн на Науковій Нараді 13-го 
грудня 1975р. були дослід-
ннки з різних країн і теж із 
Совстського Союзу: 

Жан Бреяр — „Російська 
окупація у Франції, 1816-
1818 pp. і Моріс Колен - За-
хідні джерела ідеології де-
юбрнстів; Андре Буає — 
Александр Н. Муравйов і 
вільне масонство; Алек-
сандр Звітульський — Ка-
те::і:знс Сергія Муравйова-
Апсстола; Єфім Еткінд — 
Французька література в 
русі декабристів; Александр 
Бурмейстер — 14 грудня 
1825 p., дійсність і фантазії; 
МІшель Кадо — Герцен і де-
кабристи; Роберт Вест — 
Слов'янофіли й декабристи; 
Дімітрій Шаховской — По-
гляд на спадщину декабрис-
тів; Павел КалІнін — Ме-
режковський і декабристи; 
Джіно Сітран -^ Вивчення 
руху декабристів в ieropio– 
графії совстській: минулі 
суперечності і сучасні тен-
деиції; М. В. Нєчхіна — Де-
кабристи в світовій історії. 
(Нсчкіна — авторка книги 
про історію „Товариства 
Об'єднаних Слов'ян", нанак-
тивнішої організації „декаб-
ристів", прислала з Москви 
свою доповідь). 

Д-р Богдан Феденко на 
початку своєї доповіді зга-
дав майже анекдотичну при-
году, що сталася на одному 
засіданні Південного Това-
ряства „декабристів". В тому 
Товаристві (теоретично) ма-
ли б брати участь представ-
ники всіх слов'янських на-
родів: поляків, росіян, cep– 
бів, моравців, дальматинців, 
хорватів; і навіть мадяр за-
писано в „слов'яни"... Прн-
сутній на тому зібранні по-
ляк - згкраїнофіл Тимко Па-
дура (він писав українські 
поезії) попросив слова і npo– 
мовив: „Панове, чн ви знає-
те, що ми забули один велн-
кий слов'янський народ?" 

Всі присутні були зДИВова-
ні і пробували вгадати, що 
то за забутий народ. Падура 
пояснив: 

„Та це ж господар цього 
дому,в якому МИ ЗІЙШЛИСЯ, 
це народ український!" 

Д-р Б. Феденко вияснив у 
своїй доповіді, що це забут-
тя українського народу у 
„декабристів" не було вн-
падкове. Воно виходило із 
централістичної московської 
традиції. Напр., полковник 
Павел Пестель, автор книги 
„Русская Правда", знав, що 
українська національність є 
на світі. Але він уважав, що 
українці та інші народи цар-
ської імперії мусять стати 
росіянами, для „благоудоб-
ства" (вигідностн). Тільки 
полякам давав Пестель пра-
во на самостійність, але з 
тим, що вони будуть навіки 
союзниками Росії. 

Д-р Б. Феденко згадав ін-
шого декабриста — Кондра-
та Рилєєва, відомого поета. 
В своїх поемах „Войнаров-
ський" та „Сповідь Налнвай-
ка”,як і в „Думах", Рилєєв 
виявляв великі симпатії до 
боротьби українського наро-
ду за свободу в минулому. 
Однак у політичних погля-
дах Рилєєва - декабриста ук-
раїнська національна проб-
лема не стояла. 

Д-р Б. Феденко зазначив, 

ліття освічені, політично під-
г ото в ані українці, які стоя-
лн в опозиції до царського 
режиму. Однак ці українсь-
кі патріоти не стали члена-
ми організацій декабристів 
z причин національних: від 
російського націоналізму 
Пестеля та інших вони не 
сподівалися для України ні-
чого доброго. 

Український доповідач по-
дав факти з діяльності! В. Лу 
кашевича, маршалка шля-
хстства Переяславського по-
віту. То був гарячий украін-
с:жий патріот. Дехто вислов-
лює погляд, що Лукашевич 
був автором відомої „Історії 
Русів". Лукашевич був зна-
йомий з Пестелем, і Пестель, 
арештований в грудні 1825 
p., казав слідчій комісії в 
Петербурзі, шо провідником 
„численного українського 
товариства був Лукашевич, 
человік дуже розумний", і 
що це Товариство „думало 
про незалежність України 
.(Малоросії)". 

Декабрист князь Сергій 
Волконський .на допиті в 
слідчій комісії згадав, що 
Лукашевича запрошували 
пристати до одного товарис-
тва декабристів, заснованого 
в Україні, і що він був у 
ев'язку з тайними польськи-
мн організаціями. 

Слідча комісія не могла 
доказати лукашевичу здо-
гадну участь у русі декабри-
стів, але ствердила, що він 
з іншими особами „мріяв 
створити масонські льожі", 
українську спілку, і „ставив 
завдання — незалежність 
Малоросії"... За ці „мрії" 
Лукашевич був легко пока-
раний: його конфіновано в 
його власній маєтності в Пе-
реяславському повіті в Ба-
рншполі. В дійсності, Лука-
шевич був „Достойним майс-
тром" київської льожі масо-
нів під назвою „Об'єднані 
слов'яни", яку створено з 
участю польських патріотів. 

Д-р Б. Феденко стверджує, 
що Лукашевич був у зв'яз-
ку з польськими масонами, 
котрі ставили собі завдання 
відновити незалежну поль-
ську державу. Польські пат-
ріоти та українські патріоти 
типу Лукашевича ставилися 
з недовір'ям до російських 
революціонерів, що були про 
тайниками визволення неро-
сійських народів. Так само 
як „численне Українське-То-
вариство" В. Лукашевича, не 
належало до руху декабрис-
тів і „Польське Патріотичне 
Товариство". Причина зовсім 
ясна: недовір'я до російсь-
ких централістів. 

До руху декабристів нале-
жали деякі особи українсь-
кого походження (напр., 1-' 
ван Горбачевськяй, що напи-
сав цікаві спомини), але ці 
люди не були автономістами 
чн самостійниками. Одночас-
но, кажучи сучасним термі-
ном, „свідомі українці" не 
пристали до руху декабрис-
тів, з причин національних. 

Після доповідей на Науко-
вій Нараді в Парижі відбу-
лася жвава дискусія. Участь 
українських дослідників іс-
торії й культури слов'янсь-
ких народів у наукових між-
народних конференціях дає 
нагоду довести до відома 
ученого світу факти з життя 
українського народу в мину-
лих віках і в сучасності. 

Піщ Новий Рік 
Під кінець 1975-го року 

відбулося на політичному 
перелазі в клюбі „Лис Мики-
та" в Ню Норку одне з істо-
ригних клюбових засідань, 
на котрому поставлено на 
порядок дня питання кален-
дарно'і реформи^ Першим за-
брс.в слово в цій немаловаж-
ній справі добре нам відомий 
пан меценас, аматор німець-
кого пива.' 

— Панове, — заявив piuiy– 
че пан меценас, — треба на-
решті покінчити з нашим ка-
лендарним балаганом, з на-
вадою національних рігниць 
і патріотичних свят! Пано-
ве! Майже кожного року 
прибуває нам якийсь новий 
святий ги муееник до патрі-
отигного іконостасу. Так да-
лі бути не може! Я голосую 
за радикальну реформу на-
ціонального календара, а то: 
влаштувати раз у році свято 
всіх політичних святих і на 
цьому поставити крапку! 

— А як з церковними свя-
тами? — перепитав патріот, 
що попивав скага „на ска-
лсх". 

— Церковних і мирянсь--
них проблем я не торкаюся, 
з всіх зацікавлених в цих 
справах відсилаю до пана 
цоктора Романа Осінчука. 

— Ну, то й слава Богу! А 
і з я вже боявся, що ви, па-
не мєценасе, с проти Hoeo– 
го Року нового стилю, нап-
риклад. А це, на мою думку, 
ДЦ:хв гарна традиція завела-
ся в нашій Метрополії: за 
календарем — прощаємо 
„старий" рік, скажемо, в Ук-
раінському Народному Домі, 
разом із нашими мистцями, 
а за старим — вітаємо новий 
рік, скажемо, на новорігній 
зустрічі хору ,Думка" чи на 
іншій сумівській ,^Малан-
ці". 

— Дозвольте, пане меце-
насе, поставити питання в 
справі формальній, — підніс 
угору палець дядя з козаць-
кими вусами. 

— Прошу. 
— Ви внесли пропозицію, 

щоб скасувати всі націо-
пальні празники, їм же ність 
гисла, а влаштувати раз у 
році одне^свято Всіх Святих. 

— Політичних, — добавив 
пан меценас. 

— Ну, гаразд. А як тоді 
бути з святогними академія-
ми?.. З панахидами?.. З бен-
кетами?.. Невже велика Ню-
йоркська Метрополія задо-
вольниться однією академі-
сю в році? 

— Ніколи — прорекли 
однозгідним хором всі npu– 
сутні в барі патріоти. 

— Та навіть, якби сталося 
таке гудо, — гаряеився дя-
дя з козацькими вусами, — 
і4 о всі партії, союзи, комі-
тети, погодились на одну 
святочну академію, — то 
скажіть мені, під милість 
Важу, як ви тоді поділите 
між них... колвкту?! 

В клюбі настало тихо, як 
маком посіяв... 

І к є р 

Наталія Вонповська 

УКРАЇНСЬКА ЖІНКА 
В СПОРТІ 

(2) 
Прийшов радісний 1934 

рік. По цілій Галичині про-
лунало, що в Станиславові 
має відбутися Жіночий Кон-
грес. Заворушилося все ук-
раїнське жіноцтво Союзів 
Українок. Оголошення в 
тодішніх часописах говорило 
про перебіг торжества, - яке 
мас відбутися у Станнславо-
ві. З'їзд делегаток з цілого 
світу давав запоруку, що мас 
статися щось велике, неочЬ 
куване. В той час референт-
кою фізичного виховання в 
головний Управі Союзу Ук-. 
раїнок у Львові була мґр 
Дора Біленька, тепер Рак, 
рівночасно вона була cnop– 
товим референтом в Україн-
ському Спортовому Союзі, і 
з того титулу вона зоргані-
зувала П жіночі легкоатле-
тичні змагання в рамках 
Жіночого Конгресу. 

На стрічній розмові зі 

мною в домівці Союзу Украї-
нок у Львові, вона сказала 
до мене так: „Наталко! Ти є 
членом жіночого спортового 
Клюбу „Стріла" і Тебе Союз 
Українок висилає.на ті жіно-
чі Легкоатлетичні змагання, 
приготовляйся і будь готове! 
В Станиславові маєш заїхати 
до С.С.Засиліяябк, все є по-
лагоджене. Завтра рано му-
сиш від'т .джати." — Ми роз-
прощались зі словами —,,до 
побачення на Конгресі'.'. 

Буй погідний червень, по-
года дописувала, проте я 
таки трохи денервувалася, 
але подумала собі, а хто ж 
не денервується перед вся"-
кого роду виступами? З дум-
кою про Конгрес, як то все 
там буде, поклалася я спати. 
Рано, як звичайно, збудив 
мене цокіт кінських копит, 
що вистукували по Руській 
вулиці, і трамваї, що скрего-

тіли на закрутах вулиць. 
Миттю я вбралася, спакува-
ла всі спортові речі в неве-
лику валізку, попрощалась 
з мамою і вибігла з брами, 
щоб зловити трамвай з Під-
валля. 

За півгодини я була вже 
на головнім двірці. Купила 
квиток, поспішаю по сходах 
до поїзду, що має відходити 
до Станнславова. Я вже на 
пероні бачу у вагонах бит-
ком набито, людей, стрічаю 
і пізнаю знайомих, питаю 
куди Ідуть? „На жіночий 
Конгрес до Станнславова, 
jr– відповідають. — Може 
Вн також?" Я притакую. 
Втиснулась я до вагону, і на 
розмові зі знайомими час 
скоро минув, і не стямилася, 
як потяг засопів і пристанув 
на станції Сгаяиславів.Виси-
палося тоді з нього багато 
людей. Навкруги чуєте ук-
раїнську мову, серце радіє, 
що ще не вмерла Україна... 

Збігаю по сходах в долину 
на вулицю, оглядаюсь, а лю-
дя прямують туди, куди і я 
— до СС Васнліянок. Гм! 
— подумала, - напевно де-
легатки. Я попереду їх пря-
мую на означене місце. На 
порозі зустрічають мене і 
других ввічливі сестри і про-

сять до середини. Питають 
прізвище і хто звідки. Роз-
містилн нас по кімнатах. За-
втра вже рано починається 
відкриття Конгресу. Я ПОВЄ-
черяла і пішла на нічліг до 
своєї кімнати. 

Ранок був погідний, пря-
мую по Комільйовій вулиці, 
шукаю будинок Сокола, там 
то відбуватиметься жіночий 
Конгрес. Делегатки збира-
ються, входжу і я; бачу ко-
ло дверей бл. пам'яті Ірину 
Павликовську, усміхнену, 
радісну, дає інформації при-
булим; здоровлю її й кажу, 
що я змагунка з жіночого 
клюбу „Стріла" у Львові, а 
приїхала на жіночі легкоат-
летичні змагання, що мають 
відбутися. „А де є Сітницька 
1-Струмінська?" — питає мг-
не пані І. Павликовськч; 
кажу, що їх нема. Тоді вона 
до мене: „Ви будете делега-
ткою, і виписала мені деле-
гатську картку на імг і прі-
звище „Наталія Няжанків-
ська" і попала мені в py.;u. 
я подякувала їй і ввійшла 
до середи ай Конґрч:їво: за-
лі. Вже три чверті за,т було 
заповнено. 

Входять на залю делега-
ткн зі села Тишківці у селя-
нських одягах, а на головах 

у них зав'язані білі завої, 
гейби рушники, вишиті кін-
ці спадають їм на плечі. От! 
Краса! — подумала, чи це 
не залишки турецького за-
вою?... 

Заля вже заповнилася. За 
ПреЗИДІЯЛЬНИМ ДОВГИМ СТО-
лом, що стояв на сцені, снді-
ла голова Союзу Українок, 
Мілена Рудницька, і найбли-
жчі її співробітниці з Виділу. 
Вона відкрила Конгрес, і по-
іменно викликала делегаток 
з Америки, Канади, Швден-
ної Америки, Англії та зі 
всіх інших країн Европи. З 
Англії прибула англійка па-
ні Шіпшінґ, їй, як чужинці, 
заля зробила довготривалу 
овацію. Не меншу овацію 
зробили делегатці зі села 
Тишківці за її довгі літа 
праці в Союзі Українок. Всі 
вони засіли за президіяль-
ним столом на сцені. 

Того дня відбувся „вечір 
народної ноші" з програмою. 
Конгрес тривав кілька днів 
і кожного дня виголошувано 
по кілька рефератів. З при-
омністю і користю слухала 
їх, а найбільше мене цікавн-
ли дискусії над ними. В обі-
дову пору ми йшли до інтер-

л 0 бачити багато знайомих 
жінок, а між ними видатну 
струнку постать незабутньої 
пані Ціпановської зі Львова. 
В програмі святкових днів 
Жіночого Конгресу стояло 
ще написано: „День селян-
ки" і П. жіночі легкоатлетн-
чні змагання". Це відбулося 
в один день. 

Ціла група змагунок тоді 
прийшла на грище, щоб по-
дивитися на „Свято Селяя-
ки". Коло 10-ої години ран-
ку почали уставлятися в ко-
лони жінки. Серце раділо на 
вид так здисциплінованої 
маси, що лавами маршували 
у селянських строях і заля-
гли майдан. На підвищення 
вступила Ірина Павлнковсь-
ка. Вона говорила і вітала 
зібраних жінок палко, а її 
голос нісся далеко ген поза 
майдан. Другою промовин-
цею була селянка зі села 
Тишківці (округа Стаиисла-
вів), вона говорила si запа-
лом і дуже зворушливо, і я 
бачила, що деякі 3 присут-
ніх втирали сльози. 

Пополудні того самого 
дня відбулися великі П жі-
ночі легкоатлетичні змаган-
ня. Нашу дефіляду амагу-

нату С. С. Васнліянок наїнок, що уставилася перед 
обід При столах можна бу- j (Закінчення на crop. 4-ій) 
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Ч. 2. СВОБОДА, СУБОТА, 3-го СІЧНЯ 1976 з 

Святопокровеькі святкування 
в Клівленді 

Громада в Шттебурґу склала 
33,000.00 на ЕУ 

На зустрічі з видатним на- фінансовий референт ЕУ, 

Фраґментн із Святопокровськнх святкувань в Клівленді: 
о. крил. Микола На плішиш, Василь Ільчишин та д-р Зе-
нон Голубець при спаленні сплаченого боргу — внизу: 
вид на бенкетову залю підчас празничного обіду-бенкету. 

Світлин: Богдан Дмитрнк 
Клівленд. Огайо. - В не-

ділю, 19 жовтня 1975 p., від-
булись тут величаві Свято-
покровські святкування В 
Українській Католицькій 
Парафії Покрови Пресвятої 
Богородиці. Цей, вже другий 
із черги, Храмовий День не-
давнозаснованої традиційної 
церковної громади, пройшов 
із великим успіхом, притяг-
нувши велике число napo– 
хіян, прихожан та представ-
ннцтв із віддалених україн-
ських громад: Толідо, Янг-
ставну, Акрону, із сусідніх 
стейтів Мічиген та Ілліной, а 
також із Канади. - . 

Врочистості розпочались в 
церкві Святої Покрови у 
Пармі відслоненням цінної іс 
торичної чудотворної ікони 
Зарваннцької Богородиці, 
яка походить із ХНІ ст., ко-
пію якої виконав іконопи-
сець, студит о. Ювеналій 
Мокрицький, і яку посвятив 
у Патріяршому Храмі свв. 
Сергія й Вакха та Жиро-
внцької Богородиці в Римі 
наш Патріярх, Блаженніший 
Отець Иоснф, 17-го серпня 
ц.р., призначивши цю ікону 
для Святопокровської церк-
вн в Клівленді, Й ВІДНОВЛЮ-
ючи на ній відпусти. Моле-
бень до Пресвятої Богороди-
ці співслужили: о. крил. Ми-
кола Павлишнн, настоятель 
церкви Святої Покрови, о. 
крил. Маріян Бутринський, 
настоятель собору свв. Во-
лоднмира й Ольги з Чікаго й 
о. Іларіон Бенеднк, ЧСВВ, 
із закарпатьскої церкви св. 
Євгена, в Бедфорду, Огайо, 
які опісля відправили Собор-
ну Святу Літургію в намірен 
ні Помісности УКЦеркви, її 
Блаженішого Патріярха Ио-
сифа й українського народу. 
Зворушливу проповідь ВИГО-
лосив о. крил. Маріян Бут-
рннськнй. Церковні відпра-
вн, в яких взяла участь мо-
лодь ПЛАСТУ й СУМА із 
своїми прапорами, закінчи-
лись „Молитвою за Патріяр-
ха" й відспіванням ,,Боже 
Великий". Співав хор церк-
ви Святої Покрови, під ynpa– 
вою Зени Панчншин. 

Празничний обід-бенкет 
відбувся у виповненій по бе-
реги, просторій залі Парма 
Сеньйор Гай Скулу, в мн-
стецькій програмі якого ви-
ступнли: піяністка Ірина За-
ячківська-Гаврилюк, видат-
ний композитор і диригент 
маестро Григорій Кнтастий, 
соліст-баритон д-р Володи-
мир Боднар та група па-
рохіяльної молоді зі збірною 
рецитацією. 

На бенкет прибула чн-
сленна делегація місцевих 
українських православних 
парохій, на чолі з їхніми 
душпастирями, о. прот. Сте-
паном Ганкевичем і панімат-
кою й о. прот. Федором Ко-
валенком, що їх присутні 
прийняли оплесками і мно-
голітсввієм. Був це живий 
вияв справжнього україн-
ського екуменізму, дуже ПО-
трібного нам у ці тривожні 
часи. 

В окремими привітаннями 
виступили: о. крил. Маріян 
Бутринський, від братньої 
парохії свв. Володимира й 
Ольги з Чікаґо, о. прот. Фе-
дір Коваленко від україн-
ської православної парохії 
Святої Трійці, Павло Ми-
галь від української право-
славної парохії св. Володи-
мира й голова Українських 
Злучених Організацій -
Відділу УККА в Клівленді, 
д-р Богдан Футей.' В даль-
шому ході програми відбу-
лась церемонія спалення 
сплаченого боргу на 35-акро 
вій Святопокровській ПОСІЛО-
сті в Пармі, що її перевів о. 
настоятель Микола Павлн-
шнн, в асисті голови Па-
рохіяльної Ради, д-ра Зено-
на Голубця й Василя Іль-
чишнна, фінансового рефе-
рента. Рівночасно проголо-
шено, що міська Рада Пар-
мн затвердила плян будови 
Українського Релігійно-Гро-
мадського Центру, та що бу-
дівельні роботи розпочнуть-
ся незабаром. У зв'язку з 
цим переведено на залі збір-
ку на Будівельний Фонд 
цього центру, яка принесла 
суму 20,300.00 дол. Окремий 
дар на будову склала napo– 
хія свв. Володимира й Оль-
ги з Чікаго та українська 
православна парохія св. Во-
лодимнра в Клівленді. Із за-
ключним словом-подякою ви 
ступив о. крил. Микола Пав-
лишнн. Многолітствіем Пат-
ріярхові Кир Йосифові й у-
країнському народові закін-
чено програму, а кінцеву мо-
лнтву провів о. прот. Степан 
Ганкевич. Програмою про-
водив відомий журналіст і 
діяч Академічної „Обнови", 
ред. Роман Данилевич. 

Парохіянкн під проводом 
проф. Олени Дуб і Ніни Тим-
ків зразково перевели прий-
няття, та за час своєї 18-МІ-
сячної діяльности в Свято-
покровській Парафії, заро-
редавши її на фонд будови 
Релігійно-Громадського Цен-
тру. 

(смб) 

уковцем, проф. ВОЛОДИМН-
ром Кубійовичем та його 
співробітником, д-ром Ата-
насом Фіголем минулої п'ят-
ниці, 31-го жовтня, українці 
Піттсбуржчнни склали 3,000 
долярів на фонд Енциклопе-
дії Українознавства. Зустріч 
в якій взяло участь прибли-
зно 50 осіб, відбулася в до -
мівці „Самопомочі" при Ук-
раїнському Домі. 

Гостей з Европи привітав 
інж. Андрій Вовчук, діючий 
голова Українського Техно-
логічного Товариства. Від-
так він попросив до почесної 
президії інж. Михайла Комі-
чака, директора української 
радіопрограми; інж. Михай -
ла Тнмяка, голову Креднто-
вої Кооперативи „Самопомо-
чі"; мгра Марту Пісецьку 
Фарлі від „Рідної Школи"; 
й д-ра Юрія Кишакевнча, 
голову піттсбурзького Комі-
тету ФКУ. 

Дальшою програмою про-
водив М. Комічак. Учасиикн 
вислухали доповідь проф. 
Кубійовича про пророблену 
працю над ЕУ та про його 
проект видати англомовну 
гаслову Енциклопедію Ук-
раїнознавства. Д-р Фіґоль, як 

зреферував потребу придба -
ти фонди на закінчення 7 -, 
8-, і 9-го томів ЕУ й запо-
чаткування її англійського 
перекладу. Оцінюючи зна -
чення ЕУ для української 
справи, учасники зустрічі 
спонтанно склали 3,000 дол. 
на фонд ЕУ. 

На прохання д-ра Фіґоля, 
Комітет Фонду ЕУ на Піттс-
буржчнни. погодилися офор-
мити: Михайло Комічак — 
голова; Яків Давид — се -
кретар; Марта Пісецька-
Фарлі — касирка; Люба 
Глутковська й Михайло Ти-
мяк — члени Комітету. 

Обидва піттебурзькі що-
денннкн помістили довші 
статті про приїзд проф. Ку-
бійовича й д-ра Фіґоля, а о-
днн у своєму недільному чи-
слі, що виходить 700,000 -
им тиражем, додав їх знімку. 
Проф. Кубійович в піттсбур-
зькін українській радіопро -
грамі відбув інтерв'ю. 

Гості із Сарселю склали 
візити в обох українських 
деканів, парохів українсь-
ких церков ГОттсбурга, й 
Владиці Коціскові, митропо-
литові Церкви Карпатських 
Русинів. 

Михайло Комічак 
- - -

Надзвичайна подія і Ірвїнґтоні 

Під час спалення морґеджу 30-го листопада 1976-го року. 
Стоять з ліва на право: голова парафіяльного уряду п. О. 
Лшшик, секретар В. Ремптер, настоятель парафії о. д-р Ю. 
Шумовськш”і, син жертводавця Росса Донован та адвокат 
І. Романишин. Світлин: Ю. Вірт 

що й їх син і адвокат внко-
нали. Таким чином україн-
ська православна парафія 
св. Тройці цілком звільни-

-
У нашому буденному жят-

ті часами бувають надзвн-
чайні події, а то просто й чу-
да, котрі творяться з ласкн 
Божої людям доброї волі і 
то в найтяжчих хвилинах їх 
життя. Так сталась не абия-
ка подія, яку можна назва-
ти чудом у житті українсь-
кої православної парохії св. 
Тройці в Ірвінгтоні. Читачі 
газети „Свобода" не раз зав-
важнли на сторінках газети 
часті репортажі, або цілі 
статті про різні парохіяльні 
імпрези в українській право-
славній церкві св. Тройці. 
Але ось Господь дав так, що 
моргедж, який парафія пла-
тнла за парохіяльняй дім та 
оселю в сумі більш як 16.000 
дол., виявилось, що вже ПО-
кійний його господар пода-
рував парохії борг. Цей над-
звичайний на сьогоднішній 
день, християнський вчинок 
вчинили св. п. Ірена та Map– 
тин Донован, уроджені аме-
риканці, він католик, а во-
ва протестантка. Вмираючи, 
вони заповіли своєму адво-
катові та синові Расселеві 
Донованові подарувати цей 
моргедж українській npaao– 
славній церкві св. Тройці, 

лась від боргу. 
Цей високохрнстиянський 

та шляхетний вчинок людей 
іншої національності!, чу-
жих за релігійною прнна-
лежністю для нас, українців, 
емігрантів став великою ра-
дістю і несподіванкою та не 
абияк обдарував парохіян, 
церковну управу та настоя-
теля парохії. Від іменн нас-
тоятеля, Парохіяльного Уря-
ду та церкви виявлено на-
лежну і щиру подяку жерт-
водавцям св. п. п-ву Доно-
ван і їхньому синові Pacce– 
леві Донованові та їх роіш-
ні. 

Дня 30-го листопада після 
св. Літургії урочисто від-
правлено панахиду за душі 
спочившнх жертводавців, під 
час котрої присутніми були 
брат покійного жертводавця 
з дружиною, син жертводав-
ця Рассел Донован та їхні 
найближчі приятелі. Чудово 
співав хор ім. Д Бортнянсь-
кого під керівництвом інж. 
Дмитра Олійника. Відслоне-
но та посвячено пропам'ятну 

Перші абітурієнти українознавства в Ляїніні 
У неділю, 21-го червня 

мин. року відбувся спіль-
ний обід і святочне відзна-
чення перших випуеннків 
школи Українознавства ім. 
Тараса Шевченка в Ляшіні. 

До 1971 р. в Ляшіні прова-
дилась лише сімклясова шко 
ла. На річних загальних збо-
рах Батьківського Комітету 
Рідної Школи рішено зорга-
нізувати Курси Українознав-
ства для тих учнів, які закін-
чили сьому клясу. На шкіль-
ний рік 1971772 вписалось 
дванадцять учнів, з яких че-
тверо залишили школу на 
другому й третьому році на-
вчання, а восьмеро закінчн-
ли чотири роки Українознав-
ства й успішно склали кінце-
ві писані й усні іспити 12, 13 
і 14-го червня минулого ро-
ку, а саме: Ірина Кнра, Ліда 
Король, Даня Михалик, Да-
рія Михалик, Богдан Мороз, 
Юля Новоставська, Ярослав 
Новоставський та Ірина По-
відайко. 
, Вчителями Українознав-
ства були: мгр Надія Олій-
ник, проф. Степан Геба, о. 
Василь Бринявський та дир. 
Текля Мороз. В Іспитовій 
комісії брали участь: дир. 
Іван Панишак і проф. Євген 
Кіцак та дир. Українознав-
ства Т. Мороз. Святочний 
обід приготовили матері абі-
турієнтів. Свято відкрила 
дир. Т. Мороз, яка щиро при-
вітала матуристів з якими 
провела в школі десять ро^ 
ків, і склавши їм найбільші 
гратуляції, закликала до 
дальшої активної праці в гро 
маді на майбутнє, а головно, 
щоб за їхнім добрим прикла-
дом слідували молодші учні 
для добра і слави українсько 
го народу. 

Цінними словами прнвіта-
ла тбітуріентів мгр Н. Олій-

ник, яка з гордістю підкре-
слила їхній високий рівень 
знання в кінцевому іспиті, а 
головно з української літера-
тури й культури, з яких то 

таблицю в пам'ять Жертво-
давців внутрі церкви та піс-
ля співу „вічная пам'ять" і 
„Боже Великий, Єдиний" 
присутні засіли за жалібний 
обід, що його приготувало 
Сестрицтво ім. св. Покрови 
та Церковна Управа. Після 
молитви, яку перевів о. нас-
тоятель мнтрат д-р Ю. Шу-
мовський, адвокат Іван Ро-
манишин, англійською мо-
вою від іменн парохіян вітав 
присутніх родичів. 

Всі щиро дякували сино-
ві покійних жертводавців за 
великий християнський та 
княжий дар для парохії та 
відспівали їм многолітствіс. 
Настоятель церкви та голова 
Парохіяльного Уряду О. 
Линник у своїх промовах 
підкреслили цю надзвичай-
ну подію в парохії, немов чу-
до, запевняючи при цьому 
Жртводавців, що ані сучасні 
члени парохії, ані майбутнє 
покоління парохії св. Тройці 
ніколи не забудуть цього, іс-
ТИННО ХРИСТИЯНСЬКОГО ВЧИЯ-
ку св п. пп. Ірени і Марти-
на Донованів і завжди бу-
дуть молитись за їхні душі 
та за здоров'я і мирне жит-
тя їхньої родини, і що коли 
чужі нам національністю та 
вірою можуть робити такі 
християнські і шляхетні 
вчинки, то треба надіятись, 
що й ми усі живучі правос-
лавні українці naM'flraTHMe– 
мо про наші обов'язки до на-
шої рідної, Української Пра-

Москва проголосила п о л о т і ї 
для західіїіх кореспондентів 

Москва. — У середу, 31-го І 
грудня 1975-го року, COBCT– І 
ськпн уряд повідомив, що 
від 1-го березня ц. р. західні 
кореспонденти матимуть та-
кі привілеї, як їх мають ди-
пломатн щодо подорожуван-
ня по Совєтському Союзі. 
Згідно з новим правилом, 
кореспонденти матимуть 
право без дозволу подорожу-
,зати по цілій МОСКОВСЬКІЙ 
області, хоча далі не могтн-
муть відвідувати деяких за-
боронених місцевостей, в 

яких находяться військові 
чи інші секретні інсталяції. 
Досі західні Кореспонденти 
могли вільно подорожувати 
тільки на території 25 миль 
від центру Москви. За новем 
правилом кореспонденти та-
кож матимуть право відвіду-
вати інші частини Совєтсь-
кого Союзу,якщо 24 години, 
а в деяких випадках 48 го-
дин, перед виїздом в дану 
ОКОЛИЦЮ ЗГОЛОСЯТЬ ВІДПОНІД-
ним чинникам своє бажан-
ня поїхати туди. 

Увага! 
СТУДЕНТИ 

Небувала досі нагода одержати бев-
платний побут впродовж кінпя тняг-
ня (субота і неділя) 19-го і 29-го черв-

ня 1976 року на чудовій оселі 
Українського Народного Союзу 

„СОЮЗІВКА 
ТІРЕБА бути у явці між 16 і 23 роками життя. 
ТРЕБА забезпечитися в УНЮоюзі на протязі осянвзх місяцйз 

(жовтня, листопада, грудня) грамотою життьового 
забезпечення на суму щонайменше S3.000. 

ТРЕБА згори заплатити однорічну вкладку. 
ДОРОГИЙ СТУДЕНТЕ! НЕ ПРОГАЙНУЙ ДОБРОЇ НАГО-
ДИ ЗАБЕШЕЧИТИСЯ В УНООЮЗІ ТА ОТРИМАТИ ЗА ЦЕ 
БЕЗПЛАТНИЙ впегавд НА „ООЮЗГВЦГ, ДЕ МАТИМЕШ 
НАГОДУ ЗУСТРІТИ ДЕСЯТКИ МОЛОДИХ ТОВАРИШГО І 

ЗАКЛГОЧИТИ З НИМИ ДРУЖБУ! 
Український Народний Союз 

UKRANAN NAltONAL ASSOClATiON 
ЗО Montgomery Street Jereey СЖу, N.J. 07303 

Те!.: (201) 451-2200, N.Y. Line (212) 227-62504 

вославної Церкви, тут на чу-
жнні. 

Після офіційних промов та 
подяк, акт спалення морґе-
джу довершили адвокат Ро-
манишин, о. настоятель цер-
кви д-р Ю. Шумовський, го-
лова Парохіяльного Уряду 
О. Линник та секретар Воло-
димир Ремптер. Почесним 
гостям — синові жертводав-
ців Расселеві Донованові, 
братові св. п. Мартина Poc– 
села з його дружиною nffpo– 
хія св. Тройці подарувала як 
сувенір в пам'ять дружби і 
вдячносте для них, - чудо-
вої артистичної роботи укра-
їнські писанки, твір MHCTKH– 
ні, парохіянкн св. Тройці, 
Валентини Третяк. Я. Я. 

предметів учні одержали 
ступні відмінні, дуже добрі Н 
добрі. Те саме потвердив у 
своєму слові проф. С Геба, 
який навчав їх історії й reo– 
графії України і з тих пред-
метів учні одержали кінцс-
внй вислід дуже добрий. 

Щирі гратуляції матури-
стам склали дир. Іван Па-
нишак від Батьківського Ко-
мітету Рідної Школи та інж. 
Василь Кравець від церков-
ного комітету,св. Василя Ве-
ликого в Ляшіні. 

Гарні слова подяки від абі-
туріентів виголосила Ліда 
Король — батькам за .добре 
виховання в українському 
дусі й вчителям за добре й 
корисне навчання, а Дарія 
Михалик вручила директор-
.ці Т. Мороз гарний дарунок, 
а інших учителів nepenpocn– 
ла заприпізнені пам'ятки, які 
не вспіли виготовити на час. 
але запевнила, що вручать їм 

при найближчій нагоді На 
І закінчення офіційного с:вя-
' та дир. Т. Мороз роздала абі-

туріентам оправлені в рам-
ках дипломи та передала на 

! їхні руки по-мистецькому ВИ-
: роблене табльо; фотографії 
j зроблені в студії „Ірина". о-
! форм лей ня табльо Олі 
! Гар гай. 

Опісля до танців приграна 
ла оркестра ,,Снни степів". 

і Того ж самого вечора шдбу-
1 лося виграша цінних дарун-
' ків, які приготовили абі-

туріенти. 
Вдоролена молодь весело 

забавлялась при звуках ор-
кестрн. 

Нагороди за найкращі ви-
слідн в кінцевому іспиті роз-
дано абітурієнтам під час 
спільного вечора 18-го жовт-
ня минулого року в залі со-
бору св. Софії в Монтреалі. 

Т. М. 

МИХАЙЛО ПОПІЛЬ 
Народжений в с. Городище, пов. Нивия Самбір, Зах. Україна. Прибув дії ЗСА 
1910 року. Вписався -в члени УНС в Чегтері, Па. 1918 р. до Відділу ч. ЗНН. 1028 
року перенісся до м. Чівон-о, Елл. І став членом 106-го ВІдд. В-ва св, Миколам 
УНС. Був членом УНС вже 48 роки. В 1946 р. обраний на касири JOB ВІДДІЛУ 
Був делегатом на 23, 24, 26, 2в 1 27-му Конвенцію УНС. Помер п ЧІкико 4гГ" груд-
ня 75, похоронений 6-го грудня 75 з Катедри ?в. Ииколая на цвинтар гп. Нико-
лая. Оставив дочку та двох синів 1 внуків. В. И. П! 

і J06 Відділ Брацтва t-в. Николая н Чікаго 

У вівторок, ЗО грудня 1975 р. в Торонто, Канада, після тяжкої недуги, 
відійшов у Вічність 

ІВАН ЛИПОВЕЦЬКИЙ 
підполковник Армії Української Народиьої Республіки, 

журналіст, громадський та політичний діяч. 

Родина просить, щоб Друзі замість квітів на могилу складали 
пожертви на Українську Національну Ралу або Комітет Оборони 

Валентина Мороза. 

Покійний залишив у смутку: 

д р у ж и н у — Л І Н У 
сина - МИКОЛУ 
невістку — Н А Д Ю 
внучку - ОКСАНУ 

Оркестра Б О Г Д А Н А Г І Р Н Я К А 
А р а н ж е р І Г О Р Р А К О В С Ь К И И 
Співають: 

І. Р А К О В С Ь К И И і НІ. Ш К В А Р К О 

О С Е Р Е Д О К СУМА в Н Ю А Р К У , Н. Д ж . мав ш а н у запросити Вас з Родиною на 

ТРАДИЦІЙНИЙ МАЛАНЧИН ВЕЧЕР І ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ 
10-го січня 1976 року, початок о год. 8 веч. 
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НЕМАЄ В И Г Л Я Д І В НА 
З М І Н И В МОСКОВСЬКОМУ 

П О Л І Т Б Ю Р О 
Москва. — Кореспондент 

нюйоркського щоденника 
,,Ню Иорк Тайме" Крістофер 
С. Врен помістив у тій газеті 
з 31-го грудня 1975 р. інфор-
мативно-аналітнчну статтю, 
у якій він, на підставі oco– 
бистнх спостережень і студій 
політичних аналітиків, прий-
щов до висновку, ідо запо-
віджений ХХУ з'їзд Цен-
тральнрго Комітету КПСС не 
принесе жадних основних 
змін у персональному складі 
теперішнього Політбюра. Ге-
неральний секретар ЦК КП-
СС Леонід Брежнєв, якому 
19-го грудня 1975 р. минуло 
69 років і який від смерти 
Сталіна найдовше керус Со-
встським Союзом, за всіми 
познаками не збирається, як 
раніше думали, резнгнувати 
із свого посту на X X v з'їзді. 
Немас також познак, — ка-
же у своїй статті К. Врен, -
що й інші теперішні члени 
Політбюра готові звільнити 
місце своїм МОЛОДШИМ КОЛЄ-
ґам. Всі вони с ще далі ак-
тивннми, кромі Арвіда Пель-
ше, 76-річного латвійця, 
який, як каже Врен, хоч ні-
чим не відзначається, але за 
те репрезентує національні 
меншості в Політбюро і який, 
згідно з ного натяками в 
промові знагоди жовтневої 
революції, збирається відхо-
днти від активного життя. 
Пересічний вік 15 членів По-
літбюра вагається між 66 і 
75 роком життя. Ніколасві 
Подґорному минуло 72, пре-
м'ерові Алексісві Косигінові 
71, а Міхаілові Сусловову, 
якого вважають кремлів-
ськнм ідеологом, 73 роки 
життя. Андрей Кіріленко, 
який фактично у відсутно-
сті Л. Брежнєва виконує 
функції генерального секре-
таря і про якого на Заході 
говорять як про можливого 
наступника, також nopaxy– 
вав вже 69 років. Закордон-
ною політикою керус 66-річ-
ний міністер Андрей Ґромн-
ко, а' обороною 72fcpi4HHft 
маршал Андрей Ґречно. Сі-
мом неголосуючим членам і 
Політбюра, яких на Кремлі 

вважають молодшими, мнну-
ла 60-тка. 

Західні дипломатичні спо-
стерігач^ тому не бачать ве-
ликих надій для 57-річного 
Фьодора Кулакова, який в 
часі затяжної хвороби Бреж-
нсва був висунувся на сто-
рінки преси, як можливий 
його наслідннк, чи для ін-
ших молодших членів ЦК. 
В Москві однак пошнрюють-
ся поголоски, що дотеперіш-
ній шеф КГБ Юрій Андро-
пов займе міеде Льотра Де -
мічева, міністра ” для куль-
турннх і оправ,?а у випадку 
відходу чи смерти Суслова, 
прийде на його місце. Не с у 
звичці кремлівських волода-
рів добровільно відходити на 
відпочинок. Якщо однак в 
системі наступає криза, як, 
наприклад, катастрофальні 
жнива чи інший застій в 
господарстві або індустрії, 
тоді деколи Політбюро зму-
шус своїх функціонерів до 
резиґнації, але це не часто 
трапляється, бо резиґнація і 
відхід викликають підоздру. 
На думку західніх спостеріга 
чів, Леонід Брежнєв не пра-
цюс нормально кожного дня 
і звичайно знаходиться поза 
Москвою. Д у ж е часто його 
заступають помічники Геор-
гій Цуканов і Віктор Голі-
ков, як також у ж е згадукі-
нин Кіріленко. Андрей Kipi– 
ленко прнннмав останньо на 
Кремлі міністрів закордон-
них справ Варшавського Пак 
ту, а Брежнєв, згідно з офі-
ційною версією, ,,приготов-
ляс свою промову на Х Х У 
з'їзд ЦК КПСС". Помимо 
спекуляцій про загрозливий 
стан здоров'я, Брежнєв пово-
днться так, щоб було видно 
на зовні, що він, а не хтось 
інший, керус Компартією і 
Совстським Союзом. 

колоніальному ЯРМІ 
(Закінчення зі crop. 2-ої). 

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 

У Н Союзу! 

німум заробітної плати, яка 
в УССР ще й досі не вста-
новлена, бо щойно тепер „за-
кінчується запровадження в 
усіх областях республіки мі-
німуму заробітної плати в 70 
карбованців за місяць . . . 
Д л я працівників усіх галу-
зей народного господарства 
скасовується податки з заро-
бітної плати д о 70 карбован-
ців за місяць і знижуються 
більш як третину ставки по-
датків з заробітку з 71 до 90 
карбованців". 

Кінчається плян закликом 
якнайбільше використовува-
ти ,,внутрішні резерви" і 
ефективніше вести господар-
ство та підвищити продук-
тивність праці, і тоді не від-
ставатнме чорна металюргія, 
легка і місцева промисло-
вість, колгоспи і радгоспи, в 

яких все „ще малоефектив' 
но використовуються ТЄХНІ-
ка, земельні угіддя, особли-
во зрошувані і осушувані 
землі, мінеральні добрива, 
корми. Мають місце недолі-
кн в організації виробництв 
ва і праці, допускаються 
втрати сільськогосподарсь-
кої продукції" і в загально-
му ,,плянн сільськогоспо-
дарського виробництва на 
1975 рік по ряду локазників 
недовиконано". - и м 

Рік у-рік продовжуються 
ЦІ НЄДОТЯГНЄННЯ Й НЄВИКО-
нання плинів, але це не пе-
решкоджає центрові кож-
ного року робити більший 
натиск на т. зв. союзні pec– 
публіки, щоб взяти з них 
якнайбільше для себе: коло-
ніяльна неволя продовжус-
ться. 

У К Р А Ї Н С Ь К А Ж І Н К А . 
(Закінчення зі crop. 2-ої) . 

трибуною, вітала голова Со-
юзу Українок Станиславова 
Амалія Рублева, і Марія Ко-
лтунюк від Союзу Українок 
Централі міста Львова. Ама-
лія, Рублева побажала нам 
успіхів, щоб прапор перемо-
гн на тім грищі ми, жінки, 
несли високо. Д о конкурен-. 
цій стало багато змагунок, 
зі Львова, Станиславова, 
Стрия. Змагання були ціка-

ві і погода дописувала. Т)ри-
буна була повна людей, які 
кожну конкуренцію сприи-
мали з ентузіязмом. 

Жіночими легкоатлетнч-
ними змаганнями ми закін-
чнлн Жіночий Конгрес в 
Станиславові. Ми поверта-
ливя додому, повні сили і 
надії, що ми виконали своє 
завдання якнайкраще. 

Я ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ МЕШКАНЦІВ 
КВІНСУ И ОКОЛИЦІ ТИМ, ЩО ВИСИЛАЮТЬ 

ПАЧКИ-ДАРУНКИ В УКРАЇНУ 
Длі, Вашої пнгодн ваша найстарша фірма в Америці 

^PACKAGE EXPRESS" 
яка мас велике число задоволених клісіггіп 

ВІДКРИЛА ВІДДІЛ у КВШСІ 

^ O V A T O A - П О Д А Р О К " 
Вам не буде потрібно їхати до міста і тратити Ваш 

дорогий час. Все на місці — висилка пакунків — вели-
1 кнй вибір товарів по надзвичайно низьких цінах. 

Маючи великий досвід, ми дамо Вам дуже добрі по-
1 ради і Ваші дарунки будуть значно вартісні. 

Покажіть це оголошення — дістанете знижку. 
Радо вітасмо Вас і раді Вам допомогти. 
наша адреса — 

і 80-14 Jamaica Avenue. Те.і. 296-5250 
І'1 Години праці від понеділка — п'ятниці 12-6 веч., ,, 
І. f' субота 10-6; в неділю 12-S. 

Просимо витяти собі це оголопіенші. 

"11 

in the 1860's, Amer– 
icans wanted to put their 
young country on the 
right track. 

After several years, 
much hard work, and lots 
of money from govern– 
ment securities bought 
by Americans, the golden 
spike was driven at 
Promontory Point, Utah. 
On May 10, 1869, the 
east coast linked with 
the west 

Today, over 9vi million 
Americans are helping to 
keep this country together 
by buying United States 
Savings Bonds through 
the Payroll Savings Plan 
where they work. 

Get on the right track. 
Look into our specially 
designed Bicentennial 
Series E Bonds. Дп4 buy 
them where you work or 
bank. 

Series E Bonds pay 6 ^ interest when 
held to maturity of 5 years (4149a tbe 
first year). interest is not subject to state 
or local income taxes and federal tax 
may be deferred until rcdeaption. 

,ДНлосніжка'- у К л і ф т о н і 
„Немає для мені1 більше; 

Р^д^сти, ник п ічути j у”т ча-
роджених на чужіші дітей 
другого, а то й третього по-
коління гарну українську 
мову", - сказала пані Ква-
совська, директорка Школ^і 
Українознавства в Пассейку, 
Н. Дж. , після закінчення ос-
танньої дії „Білосніжнії" за 
сценарієм Наталії Стефа-

нів, основанім на казці ujpa– 
тів Гріммів. Цими словами 
підсумовано враження і на-
строї глядачів, які щедро зо 
повнили залю Кліфтонської 
середньої школи у Кл:фіСг-і, 
Н. Дж. , де у неділю 14-
го грудня ц. р. поставлено 
п'єсу „Вілосніжка", що її ре-
жисерувала Дарія Калатало, 
а хореографією займалась 
Хрнстина Бук, у виконанні 
учнів згаданої школи. 

Намір поставити п'єсу 
,,Білосніжна" зродився із 
прагнення заохотити молодь 
не тільки до вживання унра-
іської мови, але й до збага-
чекня її новими літератур-
ндми словами, а також, щоб 
посіяти зерно любовн до ук-
раїнської сцесни і клясичної 
літератури. Взялися до цієї 
нелегкої праці режисер і хо-
реограф, а також учасники, 
і виявили у своїй праці бага-
то вміння і наполегливості!, 
немов би пам'ятали засаду: 
„Що робиш би так, якби 
це мало бути останнім ділом 
твого життя"... Два довгі ро-
іш. Жадної деталі не npony– 

щено. Концентруючись на ар 
тистичності виконання ро-
лей, в поті чола вишліфову-
ючи мову і вимову, часом 
дещо знеохочуючись від 
збиточности малих, а тому і 
несвідомих своїх обов'язків, 
виконавці (7карликів), пані 
Катало і Бук не занедбали, 
проте припильнувати кожен 
рух чи позу на сцені навіть 
і тих виконавців, які були 
„мовчазними акторами": Д з -
віночки - Роксана Гнгтей-
ко і Наталка Клюфас, Гри-
бочок, — Андрій Даник, Ві-
тер з бандурою — Нестор 
Титла, Метелик в чарівному 
танку - Аіинп Максик, виві-
ркн — Леся Муравська і 
Христя Кушлаба. 

Дбайливість у виборі ви-
конавців головних персона-
жів була помітна у грі на 

для кого ролю придворного 
королівського паяца. Він з 
нею впевнено і вміло enpa– 
вився. 

Дами двору — Дарія Ба-
калець, Ірина Карлицька, 
Улжна Салевнч, дівчата — 
Роксана Гнатенко і Анна 
Максик, паж — Зеня Халу-
па і лісичний - Юрій Яремко 
також викликали признання 
глядачів дбайливістю своєї 
гри. 

На окрему увагу заслуго-
вують сім карликів. Северин 
Палидович, Тиміш Гнатей-
ко, Олесь Шипайло, Марко 
Шуган, Івась Карлнцькнн, 
Роман Цікало і Зенон Халу-

1 па. Кожен з них був особли-
j вий, починаючи від темпера-
1 ментного, але м'якосердного 
і першого по „престаренько-
j го" мудреця. Справді забу-
1 валося. що ці ролі виконува-
і ли діти. Бездоганні були й 
j костюми за проектом і вико-сцені. Ролю Королеви, жор-

стокої і зарозумілої і дурнень 1 манним Дарією Калатало, 
кої, нелегко було грати мо-1 їм міг позаздрити б і профе-
лодій дівчині, проте Ірина сійннй театр. Мальовничі де-
Халапа виконала свою ролю і кораціі Дарії Фарміги та 
впевнено ,й невимушено, ви- j Люби Федун з першого пог-
являючи неабиякий артисти-
чний талант. 

Це треба сказати ще в бі-
льшій мірі про Білосніжну 
— Марту Шраменко, яка ді-
йсно чарувала глядачів чн-
стою українською вимовою, 
дівочістю і зграбністю. Па-
яц — Борис Бих розсмішу-
вав не тільки королеву, але 
В присутніх на залі, днвую-
чн їх своєю здібністю ВЖИ-
тися в таку незвичну хоч і 

Paid b"y Ukrainian National Association, inc. and "Svoboda" Ukrainian Dally 

Вісті з Трентону 
Проф. д-р В. Кубінопич і д-р А. Фіі'оль в Трентоні 

Трентон, Н. Д ж . (юко) — 
У суботу, 18-го жовтня ц. р. 
тут в приміщенні Українсь-
кого Народного Дому, го-
лова якого є Іван Чапля, 
відбулася заплянована па-
тронатом НТШ-Сарсель в 
Торонто, головою якого є 
Євген Ф. Борис — на всьому 
терені ЗСА і Канади підго-
тована Зустріч Україського 
Громадянства з головним ре-
ктором Еінцнклопедії Украї-
нознавства — видання НТІН 
-В Сареель — Франція — 
Згроф. д^ром Володимиром 
Кубійовнчем та його снай-
ближчями співробітником, 
:адміністраційннм директо-
ром в-ва „Книга", що після 
в-ва „Молоде Життя" переб-
рало на себе фірмування та 
фінансування ЕУ — д-ром 
Атанасом Фіголем. 

Зустріч в Трентоні зорга-
нізував Осередок Праці 
,УПС, його голова і предста-
вник ЕУ - НТШ пл. сен. 
Іван Костюк. На ній з'яви-
лося понад 50 передових 
громадян нашого міста, що 
заслухали короткі доповіді 
гостей з Европи на тему 
кропіткої праці довкола ви-
дання усіх видів Енциклопе-
дії Українознавства та за-
пляНування видання трьох 
томів ЕУ англійською мово-
ю, як також карти України 
та інших конечно потрібних 
видань в користь та для до-
бра України. 

Після доповідей проф. д-ра 
В. Кубійовича та д-ра А. Фі-
голя відбулася дискусія, в 
якій забирали голос: інж. 
Дмитро Кузнк, д-р Омелян 
Грималяк, мгр Іван Костюк, 
інж. Андрій Турчин, Ніна 
Самокиш, Оксана Микнтин, 
Ярослава Лабка, Іван Голов-
ка, Іван Чапля, Михайло Ку-
зів та інші. 

Мґр Іван Костюк, відкрив-
ши Зустріч, привітав гостей 
з Европи та проводив нею, 
здавав зокрема короткий 

^ і т з його діяльности як 
-представника ЕУ — НТШ. 
Із звіту приявні довідалися, 
що на терені Трентону є 18 
предплатників ЕУ — Гас-
лової Частини, що повністю 
заплатили, або ще сплачу-
ють свої передплати за ЕУ. 
Продовж від 1955 p., від пе-
ршої такої зустрічі з д-ром 
Кубійовнчем і д-ром А. Фі-
ґолем в Трентоні, ПО ЗВІТНИЙ 
день, на 18-го жовтня ц. р. з 

терену його діяльности до 
каси „Молоде Життя" ї і(те-
пер в-во „Книга") вплинуло 
понад 5.000 дол. як висліди 
пожертв, збірок та індивіду-
альних дотацій від поодннсн 
ких трентонських громадян. 

У висліді дискусій над по-
даними іяформаціямн та зві-
тамн, на нові передплати ЕУ 
та на індивідуальні пожер-
тви на фундації ЕУ приявні 
вплатилн до рук д-ра А. Фі-
ґоля 3.200 дол. готівкою та 
денляраціямк. - - і- - ЛІ -

' ПІЄОТЯ- зустрічі тіані з Трен-
тоясікого ;„Плаог Прияту", 
головою якого с Анастазія 
Бойцун, вгощали гостей з 
Европи та прнявних переку-
скою, кавою, чаєм та соло-
дощамн. За дружніми розмо-
вами та товариською ryrip– 
кою під час якої обидва па-
нове з Евопи знайомилися з 
приявними та гуторили на 
різнорідні теми, та соленіза-
ттові д-рові В. Кубійовичеві 
з його 75-літтям, пронеслись 
грімке многоліствіс. Ця доб-
ре зорганізована вечірка 
продовжувалась до пізнього 
вечора. 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замоло-
цу ваших дітей з найстар-
шою, найбільшою й найба-
гатшаю українською націо-
пальною установою поза ме-
жами батьківщини, якою с 
Український Народний Со-
юз, щоб запевнити їм кращу 
будугність, в нашій громаді 
і вільному світі нового сві-
домого члена! 

ляду викликали спонтанні 
оплески на залі. Хоч у пер-
шіи дії королівську кімнату 
вдекоровано дещо заскром-
но, проте лісні декорації, а 
зокрема лісова полянка в 
останній ДІЇ — були nperap– 
ні та виказали добрий смак 
декораторки„ 

Увагою п блікн втішалися 
танок Метелика — Анна 
Максик, віщувальниця-Сова 
— Наталка Федун і зайчик 
— Оленка Олещук. Заклю-
чна сцена радости: поява 
вродливого принца — Олега 
Сохана, пробудження Біло-
сніжки, радість похнюпле-
них перед тим і „зів'ялих" 
дзвіночків та грибка — зро-
била з глядачів співучаснн-
ків дії на сцені, чого доказом 
— усміх і радісні обличчя 
на залі. Шкода одначе, що 
оминули традиційний поці-
лунок Принца, яким він бу-
дить до життя Білосніжну. 
Адже цей поцілунок — це 
символічний вияв СИЛИ ЛЮ-
бови, що перемагає навіть 
смерть. 

І, як підсумок вистави -
глибоке вдоволення, яке дає 
старанно виконана праця 

-всіх: дврослих," лолоді І:ІДІ-– 
тей, що7'й підкреслила Ояь-
га Пнатейко, голова Ділово-
го Комітету, яка з іншими 
14-ма членами Комітету до-
помагали здійсненню цієї 
вистави. 

Місцеві лікарі д-ри: М. 
Бих, Е. Грабарчук, Ю. Сай, 
Б. Свистун, Б. Филипчак, 
пан М. Титла Ну Grade 
Market, inc., iwankiw Con– 
struction Co, Quality Market 
— фінансово підтримали no– 
станову ,,Білосніжки". 

Чи не варто було 5 затри-
мати цей „театральний ко-
лектив", як зародок постій-
ного театру для молоді? 

Тамара Кардашинець 

1 ^ ч 
ttiJLLz^. ш 
Ж ^ С в І ^ tTM"̂ – ' кТві. 

І8 East 7th St. 
TeL QB 3-S550, New York, 100W 

НОВІ ПЛАТІВКИ, НОВІ 
КНИЖКИ. МИСТЕЦЬКІ 

ПОДАРКИ одержите в Арці. 
ш REAL ESTATE -

ХОЧЕТЕ ПРОДАТИ 
АБО КУПИТИ 

ВУЛИНОК. ВПЗНЕС, ЗИМЛН і 
звертайтеся до' 

УКРАЇНСЬКОЇ ФІРМИ 
GEM1N1 BEAL ESTATE CO 

08 — Second Avenue 
Nmv York. N.Y. Tel.: 477-вШ 

vineyard: approx. ^310 acres. 
Combination vineyard St cash 
crop farm. 86 acres "in grapes' 
40 acres suitable for vineyard. 
187 acres tillable. Three ponds, 
creek, springs, long road fron– 
tage. Three barns for storage. 
All necessary equipment for 
vineyard operation (mostly 
newi. 3-4 bedroom home. 2 car 
garage. All in excellent condi– 
tlon. Owner financed. Also: 40 
cere vineyard. Free brochures 

on all types of listings. 

M a k i t r a 
Real E s t a t e , inc . 

4 West Steuben Street 
BATH, N.Y. 14810 
(607) 776-2468 or 

(607) 776-2386 
FARMS Sc CO. HOMES 

Н А Й К Р А Щ І 
П О С І Л О С Т І 

В С І Х Р О Д І В 
КОРР OF KEBHONKSON, WS 

(914) 626-7500 
e FFNEKAL D1RECTOBS 0 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИК 
Забмасться Похоронами 

в B R O N X . B R O O K L Y N . 
N E W YORK і О К О Л И Ц Я Х 

К О Н Т Р О Л Ь О В А Н А 
Т Е М П Е Р А Т У Р А 

P e t e r J a r e m a 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
ORegon 4-2568 

ДО ВИЯАИМУ 

Елиаабет, H. Дж. 
МОДЕРНІ vs-i І зн 

КІМ. АПАРТАМЕНТИ 
з паркованням. 193.00 дол. 

Тел.: (201) 352-6333 
Ask for Mike. 

М9ясо і ковбасні вироби 
за німецьким виробом для смакушв. 

Вироби у власній фабриці ковбас. 
ТІЛЬКИ ОДНА ЯКІСТЬ - НАЙЛІПША 
яку найліпше люблять ' господині і цілі родини. 
Зайдіть до найближчої крамниці KARb EHMER. 

K A R L E H M E R 
PORK STORES . 

Головка крахнзщз: 
6S-S5 Freeh Pond Road RMgewood - Brooklyn, H.Y. 

Філії крамниць в Ню Иорку 1 поза містом. 

^ЇІЧі KOWSK Y 
KUNERAL SERviCt 

ЯАЯД E a s t Tremont Avcnuf 
HRONX, N . Y . 104ЯЯ 

Tel. : 86S-241A 
9 

191 Avenno "A' 
N KW YORK, N.Y. lOOOf 

Тсл. 674-S6S0 
Д и р е к т о р И О С И Ф 

( Е Н К О В С Ь К И И 
Заоідуп влаштувавням ao– 
хороиіп в каплицях. поло-
жених о кожнім районі 
містя. Нехороші ПО МІПІ-

чалі.шіх ціпах. 

КОВАЛЬЧИК 
FUNERAL HOMF 

Completely 
И К CONDlTTONifi l , 

Зянмасться ііохоронимх 
В стейті NEW JERSFTT 

і 

Ціни приступні для исіх. 
Оіслугп чесна й нвйкраща.,' 
У випадку смутку п родн-' 
иі """пте. як п цекь ТЯЖ І1 

Я НОЧІ 

WILLIAM F. 
HASLOWSKY, Manager j 

129 Grand Street 
'cor. Warren Street) 

lersey City, N. l . 0 7 3 0 2 
HEnderson 4-5131 

LYTWYN Ь LYTWYH j 
UKRAINIAN , 

FUNERAL DlRECTOR^i 
A I R CX)NDmONBlD і 

Обслуга ЩИРА І ЧЕСНА. 1 
Our Services Are Available ' 
Anywhere in New Jersey. 

Також займаємося noxopo– 
нами на цвинтарі в Вавнд 
Бруку і перенесенням Тлін-
них Останків з різних країн 

світу. 
Ж)і Springfield Avenue ' 

IRVWGTON, N.J. 
NEWARK, N.1. 
ESsex 5-5555 


